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Reprodução comparada e métodos anticoncepcionais 

 

Resumo 

 

A reprodução é uma característica inerente aos seres vivos, gerando novos indivíduos. Ela pode acontecer de 

várias formas. Ela pode ser classificada em: 

• Reprodução Assexuada: reprodução em que não há troca de material genético 

• Reprodução Sexuada: reprodução em que existe a troca de material genético 

Dentre os fatores que influenciam para cada tipo de reprodução, três são principais: custo, velocidade e a 

variabilidade genética.  

Dentre estes fatores, a reprodução assexuada tem um menor custo e maior velocidade, porém, gera menor 

variabilidade genética. Já a reprodução sexuada possui um alto custo, menor velocidade, porém uma grande 

variabilidade genética. 

 

Dentre os principais tipos de reprodução assexuada, destacam-se: 

• Divisão binária ou Cissiparidade: um célula gera duas de mesmo material genético 

 

• Divisão Múltipla (Esquizogonia ou Esporogonia):  uma célula gera várias outras ao mesmo tempo 
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• Fragmentação ou Laceração: é quando existe um corte no indivíduo. Este fragmento cortado gerará um 

indivíduo de mesmo material genético do indivíduo original 

 

 

• Brotamento: há o crescimento de um broto que depois se separará do indivíduo original e terá o mesmo 

material genético 

 

 

 

• Partenogênese: é uma reprodução que ocorre principalmente em insetos, onde a rainha ovula e gera novos 

zangões (machos). OBS.: As operárias são originadas (fêmeas) através da reprodução sexuada entre a 

rainha e o zangão 
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Reprodução Sexuada em bactérias 

Existem três tipos de reprodução sexuada encontradas em bactérias que irão permitir a variabilidade genética 

delas: 

• Conjugação: ocorre quando duas bactérias acabam trocando seu material genético (plasmídeo) através 

do pili sexual 

 

• Transformação:  é quando uma bactéria consegue incorporar um DNA do meio e passar a expressá-lo. 

 

 

• Transdução: Quando um vírus atua como vetor de transformação genética levando segmentos de DNA de 

uma bactéria para outra 
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Metagênese ou Alternância de Gerações 

É uma reprodução que possui uma geração com a fase sexuada e outra com a fase assexuada. Ela ocorre 

principalmente em vegetais e Cnidários, sendo que a meiose nos vegetais é espórica (gera esporos) e a meiose 

nos animais é gamética (gera gametas). 

 

 

O sistema reprodutor masculino é formado por pênis, testículos, epidídimos, glândulas seminais, próstata, 

glândulas bulbouretrais, ductos deferentes e uretra. 

O sistema reprodutor feminino é composto por vagina, ovários, tubas uterinas, útero, vulva, clitóris, monte do 

púbis, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. As mamas também fazem parte do sistema genital da 

mulher. 

As gônadas (ovário e testículo) são responsáveis pela produção dos gametas a partir da meiose, originando 

células haploides (n=23) - óvulo e espermatozóide - cuja união formará o zigoto.  

 

 

Disponível em: http://portal.fmu.br/pos/img/extensao/bn-716.jpg 

 

Os hormônios hipofisários (FSH e LH) são fundamentais para o controle da reprodução, tanto masculina, 

mantendo constante a produção de espermatozóides, quanto feminina, regulando o ciclo menstrual.  

 

O homem, a partir da puberdade, mantém a produção de espermatozóides quase até o final da vida. As 

mulheres, por sua vez, iniciam a maturação do primeiro folículo na puberdade e param de menstruar na 

menopausa. Assim, as mulheres possuem um determinado período fértil durante a vida. 
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Ciclo Menstrual 

 

O hormônio hipofisário FSH inicia o ciclo fazendo o recrutamento de alguns folículos ovarianos. Esses folículos 

em maturação passam a secretar estrogênio que, inicialmente, realiza um feedback negativo na hipófise. No 

entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela hipófise, o que 

marcará a ovulação por volta do 14º dia. O corpo lúteo se forma a partir do que restou da liberação do ovócito 

secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e na preparação do corpo 

feminino para uma possível gravidez.  

 

Se não houver fertilização, o corpo lúteo se degenera em corpo albicans, promovendo a queda dos hormônios 

ovarianos. Isso induz a menstruação. 

 

Caso haja a fertilização, com a formação do zigoto, há a produção de HCG, um hormônio que indica ao 

organismo a presença de um embrião, prolongando a vida do corpo lúteo até o desenvolvimento da placenta.  

 

DSTs 

São doenças transmissíveis pela via sexual. Dentre elas, podemos citar: AIDS, Gonorréia, Sífilis, Condiloma 

Genital, Herpes Genital, Hepatite B e C. 
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Métodos contraceptivos 

Tabelinha 

A ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Assim, por estimativa, a mulher prevê 

o período em que está fértil, evitando relações sexuais. No entanto, é um método bastante falho pela 

imprevisibilidade das alterações do ciclo. 

 

Coito interrompido 

Significa o ato sexual interrompido no momento da ejaculação. Mostra-se muito falho, pois pode haver 

espermatozoides remanescentes no líquido que lubrifica a uretra ou por atraso da retirada do pênis.  

 

Preservativo (camisinha) 

Único método anticoncepcional que também previne DSTs (doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, 

HPV, sífilis, gonorreia, hepatite B…). Por isso, deve sempre ser associado aos demais métodos. Consiste num 

bloqueio mecânico da passagem dos espermatozóides, que permanecem no interior dessa bolsa de látex.  

 

DIU (dispositivo intrauterino) 

Provoca uma reação inflamatória do endométrio, podendo estar associado a hormônios, dificultando a chegada 

dos espermatozóides às trompas, a fertilização e o transporte do óvulo.  

 

Pílula anticoncepcional 

São compostas por progesterona e estrogênio em níveis normalmente constantes. Isso faz um feedback 

negativo na hipófise, evitando o pico de LH responsável direto pela ovulação. Podem ser contínuos (não 

menstrua a cada ciclo) ou com uma parada de 7 dias ao final de cada ciclo para ocorrer a menstruação. 

 

Pílula do dia seguinte 

É um método de emergência e não deve ser utilizados de rotina. Consiste em uma dose altíssima de 

progesterona, que desregula o ciclo, evitando a ovulação.  
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Exercícios 

 

1. Quando falamos em clones, logo imaginamos processos complexos feitos em laboratório que dão 

origem a organismos iguais ao que os originou. A formação de clones, no entanto, pode ser observada 

em organismos vivos em processos naturais. Esse é o caso: 

a) das abelhas, que produzem clones pelo processo de partenogênese. 

b) dos cnidários, que produzem clones pelo processo de metagênese. 

c) das bactérias, que produzem clones pelo processo de cissiparidade. 

d) dos protozoários, que produzem clones pelo processo de conjugação. 

e) dos seres humanos, que produzem clones por meio da reprodução assexuada. 

 

 

2. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam 

fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno 

está correto? 

a) Sim, pois na reprodução sexuada obrigatoriamente devem ocorrer relações sexuais. 

b) Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. 

c) Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. 

d) Não, pois, em uma reprodução sexuada, é necessária apenas a combinação do material genético. 

e) Não, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético, para haver reprodução sexuada, 

basta apenas que exista um macho e uma fêmea. 

 

 

3. A anticoncepção de emergência, ou "pílula do dia seguinte", é um método que pode evitar a gravidez. O 

Sistema Único de Saúde disponibiliza dois métodos ao usuário, sendo um deles o medicamento que 

possui levonorgestrel, uma progesterona sintética, que é usado até 72 horas após a relação sexual sem 

proteção.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde. 2005.  

 

Uma mulher no início da fase lútea e, após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar gravidez 

indesejável, fez uso do medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento é eficaz, pois 

bloqueia a  

a) maturação do folículo.  

b) liberação do óvulo.  

c) fecundação do oócito.  

d) formação do corpo amarelo.  

e) diferenciação do disco embrionário. 
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4. As bactérias, ao se reproduzirem assexuadamente, originam dois indivíduos do mesmo tamanho e 

geneticamente idênticos. Já alguns levedos, para se reproduzirem, emitem uma pequena expansão na 

superfície da célula, que cresce e posteriormente se destaca, formando um novo indivíduo também 

geneticamente igual. Os dois tipos de reprodução descritos são, respectivamente: 

a) Cissiparidade e conjugação. 

b) Cissiparidade e brotamento. 

c) Fragmentação e gemiparidade. 

d) Conjugação e esporulação. 

e) Conjugação e cissiparidade. 

 

 

5. As fêmeas de dragões de Komodo são heterogaméticas (genótipo ZW) e os machos são homogaméticos 

(genótipo ZZ). Curiosamente, duas fêmeas mantidas isoladas há mais de 2 anos, em diferentes 

zoológicos, botaram ovos dos quais nasceram apenas machos. Estudos evidenciaram que seus 

descendentes são partenogenéticos e seguem o padrão cromossômico citado, possibilitando, inclusive, 

a fecundação de suas próprias progenitoras. Assim, concluiu-se que as fêmeas podem alternar entre a 

reprodução sexuada e assexuada. 
WATTS, P. C., et al. Parthenogenesis in Komodo dragons, Nature, Londres, 444, p.1021-1022, 21 dez. 2006 (Adaptado). 

 

Apesar de a flexibilidade reprodutiva possibilitar aumento da população desses animais, populações 

isoladas apresentarão baixo poder adaptativo em longo prazo, pois haverá: 

a) Perda de variabilidade genética. 

b) Diminuição do número de fêmeas. 

c) Impossibilidade de cruzamentos entre irmãos. 

d) Desaparecimento dos indivíduos hermafroditas. 

e) Redução do número de cromossomos da espécie. 
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6.  

 
 

Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam fecundação cruzada, o que: 

a) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade genética, 

possibilitando maior chance de adaptação da população ao ambiente. 

b) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de não garantir variabilidade 

genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente. 

c) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de garantir maior 

variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente. 

d) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade 

genética, o que leva a uma menor chance de adaptação da população ao ambiente. 

e) Não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois 

processos garantem o mesmo grau de variabilidade genética e de adaptação da população ao 

ambiente. 

 

 

7. Técnica reverte menopausa e devolve fertilidade  

Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados 

Unidos.  
(O Globo, 24/09/99) 

  

No procedimento médico-cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a 

produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios 

secretados pela hipófise:  

a) estrogênio e progesterona.  

b) estrogênio e hormônio luteinizante.  

c) folículo estimulante e progesterona. 

d) folículo estimulante e hormônio luteinizante. 
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8. A precocidade da atividade sexual é mundialmente reconhecida como uma das causas do aumento na 

ocorrência de casos de gravidez não planejada. Entre os métodos de prevenção, os contraceptivos orais 

são considerados bastante eficazes. Em geral, esses contraceptivos consistem de uma mistura de 

derivados sintéticos dos hormônios progesterona e estrógeno. 

 

Com base na literatura sobre reprodução humana e ação hormonal, é correto afirmar que contraceptivos 

orais são eficientes por 

a) impedirem a implantação do óvulo no útero. 

b) impedirem a entrada do espermatozoide no óvulo. 

c) inibirem a secreção do hormônio testosterona, responsável pela lactação. 

d) inibirem a secreção dos hormônios FSH e LH, responsáveis pela ovulação. 

e) impedirem o crescimento da mucosa uterina, necessário à fixação do embrião. 

 

 

9. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio 

encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, 

pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera havia dois anos. A vasectomia consiste no 

seccionamento dos ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, o pedido do homem 

a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos, 

próximo à próstata. 

b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozóides 

dos testículos para o pênis. 

c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede o transporte da testosterona dos 

testículos para o restante do corpo. 

d) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos ductos deferentes e, com seu 

seccionamento, essa produção cessa. 

e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos 

deferentes para o restante do corpo. 

 
10. O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimola) com a fruta-

pinha (Annona squamosa), resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que 

o seu plantio seja por meio de enxertia. 

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a 

a) ampliação da variabilidade genética. 

b) produção de frutos das duas espécies. 

c) manutenção do genótipo da planta híbrida. 

d) reprodução de clones das plantas parentais. 

e) modificação do genoma decorrente da transgenia. 
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Gabarito 

 

1. C 

Na divisão binária, ou cissiparidade, tem-se a formação de duas células filhas idênticas a célula mãe original. 

Podemos considerar essas células como clones por apresentarem o mesmo material genético. 

 

2. D 

Quando o aluno diz que há fecundação, significa que há o encontro de gametas masculinos e femininos, o 

que caracteriza a reprodução sexuada. A fecundação ocorrer externamente, como no caso dos anfíbios, ou 

internamente, como nos mamíferos por exemplo, não altera este fato de que a reprodução é sexuada. 

 

3. C 

A pílula do dia seguinte vai evitar que haja a fecundação, pois a alta taxa hormonal e sua posterior queda 

fará a mulher menstruar. 

 

4. B 

A cissiparidade é a forma mais comum de reprodução bacteriana, onde de uma célula-mãe são geradas 

duas células-filhas iguais geneticamente. Quando há uma estrutura brotando de um ser vivo e gerando 

outro ser vivo, esta reprodução é chamada de brotamento. 

 

5. A 

A partenogênese como é uma reprodução assexuada não gera variabilidade genética. 

 

6. A 

A fecundação cruzada não permite autofecundação evitando que haja menor variabilidade genética. 

 

7. D 

O FSH e o LH juntos promovem a ovulação na mulher. 

 

8. D 

O estrogênio e a progesterona realizam o feedback negativo. 

 

9. B 

A vasectomia não diminui ou aumenta o nível de testosterona no homem e sim impede o transporte dos 

espermatozoides até o pênis. 

 

10. C 

A enxertia é um tipo de reprodução assexuada que mantém a carga genética, podendo ter alterações 

somente por mutações (processo que gera variabilidade genética, porém ocorre de maneira rara e aleatória). 

Como a atemoia é a planta de interesse, este tipo de plantio manterá as mesmas características genéticas 

nas próximas gerações. 
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Histofisiologia vegetal 
 

Resumo 

 

Os tecidos vegetais podem ser divididos em tecidos meristemásticos, formados por células 

indiferenciadas, sendo tecidos ainda jovens, e os tecidos adultos, com células especializadas e funções 

específicas. 

 

Tecidos Meristemáticos 

No tecido meristemático, as células podem dar origem a outros tipos de células, sendo consideradas 

totipotentes. O meristema pode ser dividido em: 

• Meristemas Primários: Responsável pelo crescimento longitudinal do vegetal. O meristema apical é 

responsável pelo crescimento do caule e da raiz; a protoderme originará a epiderme; o meristema 

fundamental originará os tecidos de preenchimento e sustentação; por fim, o procâmbio originará os 

tecidos condutores de seiva. 

 

• Meristemas Secundários: Responsável pelo crescimento lateral, em espessura, aumentando o 

diâmetro do vegetal. O felogênio origina os tecidos externos do caule; o câmbio vascular é 

responsável pela maior espessura dos tecidos condutores de seiva. 
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Tecidos Adultos 

 

 

 

Estes tecidos são permanentes, e suas células apresentam diferentes formas e funções. Podem ser 

classificados como descrito a seguir: 

• Tecido de Revestimento: Protegem externamente a planta. Fazem parte deste tecido a epiderme 

(formado por células vivas, achatadas e justapostas, frequentemente apresenta estômatos e está 

presente em folhas e caules verdes) e a periderme (formado por células mortas, faz o revestimento 

da casca da árvore, apresentando o súber como impermeabilizante). 
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• Tecido de Sustentação: Fazem a sustentação da planta. Fazem parte deste tecido o colênquima 

(formaod por células vivas, próximo a epiderme) e pelo esclerênquima (formado por células mortes, 

mais interno no vegetal). 

 

 

• Tecidos de Preenchimento: Apresenta grande capacidade de divisão e é formado por células vivas, 

sendo chamado de parênquima. Os parênquimas podem apresentar diferentes funções, podendo ser 

chamados de parênquima clorofiliano (apresentam alta quantidade de cloroplasto, sendo 

subdivididos em paliçádico e lacunoso), parênquima de preenchimento (apenas preenche espaços 

nos caules, raízes e folhas) e parênquimas de reserva (armazenam substâncias, como água 

(parênquima aquífero), amido (parênquima amilífero) e até mesmo ar (parênquima aerífero)). 

• Tecidos de Condução: São responsáveis pela condução da seiva. Fazem parte deste tecido o xilema 

(formado por células mortas, conduzem seiva elaborada e se localizam mais internamente no 

vegetal) e floema (formado por células vivas, conduzem seiva elaborada e se localizam mais 

externamente no vegetal). 
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Hormônios Vegetais 

Também podem ser chamados de fitormônios e auxiliam as plantas em seu desenvolvimento e 

crescimento. Existem cinco grupos de hormônios vegetais: 

• Auxina: promove o crescimento vertical das plantas, o desenvolvimento dos ovários nas flores e a 

germinação das sementes. Também é atua no fototropismo: há maior concentração de auxina onde 

não tem luz; no caule, a maior conccentração de auxina promove o crescimento, que será em direção 

a luz (fototropismo positivo), enquanto na raiz a alta concentração de auxina inibe o crescimento, 

fazendo com que este seja no sentido oposto a luz (fototropismo negativo). 

 

• Giberelina: Estimula o desenvolvimento do ovário. É utilizado para produção de frutos 

paternocárpicos (sem semente). 

• Citocinina: Aumentam a taxa de divisão celular, auxiliando no crescimento. 

• Ácido abscísico: Promove o fechamento estomatal em casos de estresse hídrico (evita a perda de 

água), inibe a germinação de sementes. 

• Etileno: Único hormônio gasoso, ajuda na maturação dos frutos. 
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Exercícios 

 

1. Nos vegetais vamos encontrar diversos tipos de tecidos; um deles é formado por células capazes de 

se multiplicar ativamente por mitose, dando origem aos outros tipos. Estamos nos referindo: 

a) aos parênquimas. 

b) aos meristemas. 

c) aos colênquimas. 

d) aos esclerênquimas. 

e) à epiderme. 

 

 

2. Sabemos que os meristemas podem ser classificados em primários e secundários. Como exemplo 

desse último tipo, podemos citar o(a): 

a) meristema apical da raiz e do caule. 

b) meristema apical da raiz e o procâmbio. 

c) felogênio e câmbio vascular. 

d) periderme e procâmbio. 

e) câmbio vascular e protoderme. 

 

 

3. O palmito, muito explorado por parte das indústrias de conserva, é retirado da extremidade do caule, 

região responsável pelo crescimento longitudinal da palmeira. Essa região é formada, principalmente, 

por tecido 

a) parenquimático. 

b) epidérmico. 

c) meristemático. 

d) de condução. 

e) de sustentação. 
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4. A utilização de fibras de bananeira para a fabricação de papelão é novidade no Brasil. Uma das 

primeiras fábricas de celulose do país produzia papel a partir do talo dessa planta. Plantas fibrosas, 

como o algodão, também já foram largamente aproveitadas no país para a produção de celulose.  

Adaptado de Ciência Hoje. v. 26. n. 152. p.44-5  

Os tecidos vasculares dos caules dos vegetais como os da bananeira, por exemplo, agrupam-se em 

unidades chamadas feixes. Cada feixe é constituído por elementos do xilema, do floema e, geralmente, 

por fibras do esclerênquima. Impregnação por lignina ocorre somente em células do: 

a) Xilema. 

b) Esclerênquima. 

c) Floema e do xilema. 

d) Floema e do esclerênquima. 

e) Xilema e do esclerênquima. 

 

 

5. As baías pantaneiras são povoadas por muitas macrófitas dentre as quais os “aguapés” (Eicchornia 

sp.) se destacam por abundante ocorrência. Esse vegetal é adaptado para flutuar em ambiente 

inundável por possuir 

a) esclerênquima. 

b) aerênquima. 

c) colênquima. 

d) parênquima paliçádico. 

e) parênquima lacunoso. 

 

 

6. A clorose variegada das laranjeiras, conhecida como amarelinho, é causada por uma bactéria que, 

depois de instalada, se multiplica e obstrui o tecido responsável por levar água e nutrientes das raízes 

para a parte aérea da planta. Entre os sintomas da doença, está a diminuição do tamanho dos frutos, 

tornando-os inviáveis para o consumo. Assinale a alternativa que apresenta o tecido obstruído pela 

bactéria. 

a) Parênquima aquífero.  

b) Parênquima clorofiliano.  

c) Colênquima.  

d) Xilema.  

e) Floema. 
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7. Atualmente, são conhecidas cinco categorias de hormônios vegetais que atuam sobre o 

desenvolvimento das plantas. Sabendo-se que esses hormônios têm formas de atuação e funções 

distintas, identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que está correta. 

a) As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule e inibem as gemas laterais, impedindo 

o surgimento de ramos na planta. 

b) As auxinas são produzidas principalmente nas raízes e estimulam o crescimento de caules e folhas. 

c) Etileno é uma substância líquida, produzida pelas folhas, e desempenha um importante papel no 

crescimento das raízes. 

d) O ácido abscísico atua no crescimento das diferentes partes da planta, bem como exerce um 

importante papel como estimulador na germinação das sementes. 

e) As citocininas, produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema para as demais partes da planta, 

estimulam a divisão celular. 

 

8. Ao se fazer uma cerca viva, podam-se os ápices das plantas. Essa técnica, desenvolvida pelos 

agricultores muito antes de se conhecer os hormônios vegetais, consiste em: 

a) Estimular a dominância apical. 

b) Estimular a dormência das gemas laterais. 

c) Estimular a produção de auxina para manter a dominância apical. 

d) Impedir a quebra da dormência das gemas laterais. 

e) Impedir a produção de auxinas pelas gemas apicais, que inibem as gemas laterais. 

 

 

9. Muitas pessoas cortam folhas de violeta-africana e as enterram parcialmente para que enraízem e 

formem novos indivíduos. Em relação a este fato, é correto afirmar: 

a) Só as gemas na planta adulta produzem auxinas para o enraizamento. 

b) O ácido abscísico é o principal fitormônio envolvido na formação das plantas-filhas. 

c) As giberelinas inibem a dominância apical. 

d) As auxinas estimulam o enraizamento e também o alongamento celular. 

e) Só se formam raízes se a citocinina estiver em concentração elevada. 

 

 

10. Os frutos de exportação devem chegar ao destino saudáveis e perfeitos. Para evitar seu 

amadurecimento antes de chegar ao destino, devem ser colocados em ambientes com baixa 

temperatura na presença de CO2, evitando com isso a liberação do seguinte hormônio responsável pelo 

amadurecimento: 

a) auxina 

b) giberelina 

c) etileno 

d) citocinina 

e) ácido abscísico 
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Gabarito 

 

1. B 

Os meristemas são formados por células totipotentes, sendo capazes de se diferenciar nos diferentes 

tecidos adultos de um vegetal. 

 

2. C 

O felogênio e o câmbio vascular são os meristemas secundários, que promovem o crescimento em 

espessura da periderme e dos vasos condutores, respectivamente. 

 

3. C 

As regiões de crescimento de um vegetão são formadas por tecido meristemático. O crescimento 

longitudinal ocorre graças ao meristema primário. 

 

4. E 

O xilema e o esclerênquima são tecidos vegetais formados por células mortas, devido a impregnação por 

lignina. 

 

5. B 

O parênquima aerífero é conhecido como aerênquima, e armazena ar em suas células, permitindo que 

plantas aquáticas flutuem. 

 

6. D 

O xilema é o tecido condutor responsável pelo transporte de seiva bruta (água e sais). 

 

7. E 

As citocininas são responsáveis pela multiplicação celular, crescimento de gemas laterais e são 

transportadas pelo xilema. 

 

8. E 

Ao cortar as gemas apicais, a produção de auxina diminui, havendo um crescimento lateral. 

 

9. D 

As auxinas induzem o crescimento vegetal apical, promovendo o crescimento longitudinal do caule e da 

raiz. 

 

10. C 

O etileno é o hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. 
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Casos especiais de reprodução 

 

Resumo 

 

A reprodução é o processo de formação de novos seres. Esses seres são semelhantes aos que os originaram.  

A reprodução pode ser assexuada (apenas um genitor) ou sexuada (fusão de gametas do mesmo indivíduo- 

autofecundação/ ou de indivíduos diferentes-fecundação cruzada). 

Considerando os padrões mais comuns de reprodução, existem espécies que desenvolveram variações nesta 

modalidade: são os casos especiais de reprodução. 

 

Partenogênese 

É o desenvolvimento do embrião a partir de óvulos não fecundados. É o caso dos zangões, algumas 

borboletas e pulgões.  

Geralmente, os indivíduos são haploides (zangões e escorpiões-amarelos), mas podem ser diploides quando 

não ocorre meiose ou quando o corpo polar se junta ao ovo (ex: algumas espécies de pulgões e de borboletas, 

respectivamente).  

• partenogênese arrenótoca: quando são desenvolvidos apenas indivíduos machos 

• partenogênese telítoca: quando são desenvolvidas apenas fêmeas 

• partenogênese anfítoca: quando são de ambos os sexos 
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Pedogênese 

A pedogênese ocorre, geralmente, em indivíduos em estágio larvário. Estes podem dar origem a novas larvas, 

por partenogênese ou por células não-reprodutivas. O platelminto Fasciola hepatica e o Schistosoma mansoni 

podem se reproduzir dessa forma. 

 

Poliembrionia 

Consiste no nascimento de dois ou mais indivíduos idênticos, sendo estes, necessariamente, do mesmo sexo. 

Gêmeos univitelinos são formados por este processo.  

Pode ocorrer em casos de animais ovíparos ou em partenogênese. Durante as divisões mitóticas, cada célula 

pode dar origem a um novo indivíduo.  

 
 

Poliovulação 

Ocorre quando há a liberação e fecundação (por espermatozoides distintos) de mais de um óvulo em uma 

mesma gestação, dando origem a indivíduos semelhantes. Os indivíduos são geneticamente diferentes. 

Gêmeos bivitelinos são resultantes de poliovulação.  
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Exercícios 

 

1. De modo geral, os animais formam-se por reprodução sexuada, a partir do zigoto. Em alguns casos, 

um óvulo pode desenvolver-se sem fecundação, originando um novo indivíduo. Esse processo é 

conhecido como: 

a) Partenogênese. 

b) Segmentação. 

c) Organogênese. 

d) Antropogênese. 

e) Seleção gamética. 

 

 

2. A figura abaixo mostra uma situação jocosa referente à fragmentação de um invertebrado hipotético, 

em que cada um dos fragmentos deu origem a um indivíduo. Um exemplo real muito conhecido é o da 

fragmentação da estrela-do-mar, cujos fragmentos dão origem a outras estrelas-do-mar. 

 

 

a) Tanto a figura quanto o caso da estrela-do-mar se referem à reprodução assexuada. Explique em 
que a reprodução assexuada difere da sexuada. 

b) Dê uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada em relação à sexuada. 
Justifique. 

c) Os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses 
tipos e dê um exemplo de um grupo de invertebrados em que ele ocorre. 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-jGiGRSt3k8k/T81OIdwz-0I/AAAAAAAAATw/Ci8OuGyO55M/s1600/quadrinho.png
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3. A maioria das bactérias é capaz de se reproduzir assexuadamente por divisão binária, processo em que 

a célula divide-se em duas células-filhas. Entretanto, um processo sexual pode ser observado em 

algumas espécies. Esse processo que garante a transferência de genes de uma bactéria para outra é 

chamado de: 

a) cissiparidade. 

b) conjugação. 

c) fissão binária. 

d) partenogênese. 

e) metagênese. 

 

 

4. Óvulos partenogenéticos, que originam apenas machos, constituem um caso de partenogênese: 

a) Arrenótoca 

b) Telítoca 

c) Deuterótoca 

d) Artificial 

e) Facultativa 

 

 

5. As afirmativas abaixo referem-se, respectivamente, à: 

I. Fenômeno pelo qual indivíduos atingem a fase adulta reprodutiva mantendo características juvenis. 

II. Estratégia reprodutiva na qual o gameta feminino desenvolve-se em um novo indivíduo sem que 

tenha sido fecundado. 

III. Processo pelo qual se originam os gêmeos monozigóticos na espécie humana, caracterizado pela 

formação de dois ou mais embriões a partir de um único zigoto. 

a) pedogênese, reprodução gâmica e neotenia. 

b) neotenia, partenogênese e poliembrionia. 

c) pedogênese, partenogênese e poliespermia. 

d) partenogênese, ovogênese e poliembrionia. 

e) neotenia, pedogênese e reprodução in vitro. 
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6. Em certas localidades ao longo do rio Amazonas, são encontradas populações de determinada espécie 

de lagarto que se reproduzem por partenogênese. Essas populações são constituídas, exclusivamente, 

por fêmeas que procriam sem machos, gerando apenas fêmeas. Isso se deve a mutações que ocorrem 

ao acaso nas populações bissexuais. Avalie as afirmações seguintes, relativas a esse processo de 

reprodução. 

I. Na partenogênese, as fêmeas dão origem apenas a fêmeas, enquanto nas populações bissexuadas 

cerca de 50% dos filhotes são fêmeas. 

II. Se uma população bissexuada mistura-se com uma que se reproduz por partenogênese, essa 

última desaparece. 

III. Na partenogênese, um número x de fêmeas é capaz de produzir o dobro do número de 

descendentes de uma população bissexuada de x indivíduos, uma vez que nesta só a fêmea põe 

ovos. 

É correto o que se afirma: 

a) apenas em I. 

b) apenas em II. 

c) apenas em I e III. 

d) apenas em II e III. 

e) em I, II e III. 

 

 

7. Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-se, respectivamente:  

a) de um óvulo fecundado por um espermatozóide e de um óvulo fecundado por dois 

espermatozóides.  

b) de um óvulo fecundado por um espermatozóide e de dois óvulos fecundados por dois 

espermatozóides.  

c) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares e de um óvulo fecundado por dois 

espermatozóides.  

d) de um óvulo fecundado por dois espermatozóides e de dois óvulos fecundados por dois 

espermatozóides. 

e) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares e de dois óvulos fecundados por dois 

espermatozóides. 

 

 

8. Um tatu fêmea sempre produz uma ninhada de filhotes do mesmo sexo. Qual é o nome que damos a 

este fenômeno ? 
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9. Fêmeas “virgens” de lagartos dão à luz na Grã-Bretanha. No início de 2007, no zoológico de Chester 

(Inglaterra), uma fêmea de dragão-de-komodo (Varanus komodensis) teve quatro filhotes, dois anos 

após seu último contato com um macho da espécie. Uma das explicações para os nascimentos pode 

ser o fato de algumas fêmeas terem sido mantidas em cativeiro por muitos anos sem a presença de 

machos. 

a) Descreva que processo reprodutivo possibilitou a geração destes filhotes. 

b) Qual a vantagem evolutiva deste processo? 

 

 

10. As figuras A e B representam o útero de duas mulheres grávidas de gêmeos.  

a) Diferencie os tipos de gêmeos representados nas figuras A e B e explique como são originados.  

b) Que sexo os fetos podem apresentar em cada um dos úteros?  

c) O cordão umbilical liga o feto à placenta. Quais são as funções gerais da placenta? 
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Gabarito 

 

1. A 

A partenogênese caracteriza-se pelo desenvolvimento do embrião a partir de um óvulo não fecundado. 

 

2.  

a) Na assexuada não ocorre recombinação de material genético de dois gametas diferentes, além esta 

reprodução ocorrer num tempo bem menor, e há uma menor variabilidade genética. A sexuada 

demora mais para acontecer, porém a junção de dois gametas diferentes gera uma maior 

variabilidade genética. 

b) Assexuada – Vantagens: mais rápida, importante quando o ambiente é estável; Desvantagem: 

variabilidade genética baixa ou ausente. Sexuada – Vantagens: grande variabilidade genética; 

Desvantagem: reprodução mais lenta. 

c) As esponjas e cnidários sésseis podem se reproduzir por brotamento, já as planárias e os 

equinodermos podem se reproduzir por fragmentação. 

 

3. B 

Na conjugação, ocorre a transferência de material genético de uma bactéria doadora para uma 

receptora. 

 

4. A 

Na partenogênese, quando os ovos dão origem apenas a machos, damos o nome de arrenótoca. 

 

5. B 

Na neotenia, indivíduos em estágio juvenil apresentam capacidade reprodutiva. Na partenogênese, um 

novo indivíduo é produzido sem que haja fecundação. Por fim, a poliembrionia diz respeito ao 

nascimento de dois ou mais indivíduos idênticos. 

 

6. C 

A afirmação II está incorreta porque, nesse caso, o encontro de duas populações não levaria nenhuma 

à extinção, uma vez que a reprodução por partenogênese é uma importante possibilidade para a 

perpetuação da espécie na ausência de machos, sendo uma característica vantajosa. 

 

7. B 

Os gêmeos univitelinos são formados a partir de um óvulo fecundado por um espermatozoide. Já o 

gêmeos fraternos, são formados a partir de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides 

diferentes.  
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8. Damos o nome de poliembrionia, que consiste no nascimento de dois ou mais indivíduos idênticos, 

sendo estes, necessariamente, do mesmo sexo. 

 

9.  

a) A partenogênese. Nela, ocorre o desenvolvimento de um embrião sem que ocorra a fecundação, ou 

seja, as fêmeas procriam sem precisar de machos. Ou seja, os novos indivíduos são formados a partir 

de óvulos não fecundados. 

b) Podemos citar: ter descendentes mesmo quando não há presença de machos; facilitar a conquista 

de novos ambientes, aumentando a população neles; garantir a existência da espécie mesmo em 

áreas isoladas. 

 

10.  

a) na figura A, estão representados gêmeos monozigóticos (univitelinos ou idênticos); na B, gêmeos 

dizigóticos (bivitelinos ou fraternos). Os gêmeos monozigóticos (um só zigoto) originam-se da 

separação das células de um único embrião em duas massas distintas. Gêmeos dizigóticos (dois 

zigotos) provêm de dois óvulos fecundados, cada um deles, por um espermatozóide.  

b) No caso A, os gêmeos sempre terão o mesmo sexo. No caso B, eles podem ser do mesmo sexo ou 

de sexos diferentes. 

c) A placenta permite a passagem de substâncias entre a circulação materna e a fetal, como nutrientes, 

gases da respiração, excretas, hormônios, anticorpos, etc. Além disso, ela produz hormônios 

relacionados à manutenção da gravidez. 
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Integrando os sistemas 
 

Resumo 

 

Glândulas 

Podem ser classificadas em endócrinas, exócrinas e mistas.  

As glândulas endócrinas liberam hormônios que são lançados no sangue. Por exemplo: Hipófise, suprarrenal, 

tireoide. 

As glândulas exócrinas liberam sua secreção para o exterior por meio de ductos. Como exemplos, temos as 

glândulas sudoríparas, sebáceas, salivares, mamária. 

Por fim, as glândulas mistas são aquelas que possuem regiões endócrinas e regiões exócrinas. O maior 

exemplo de glândula mista é o pâncreas.  

 

O sistema endócrino é formado por diversas glândulas endócrinas, responsáveis pela síntese e secreção de 

hormônios na corrente sanguínea, que regulam diversas funções no organismo, incluindo a atividade de 

outras glândulas, como é o caso da hipófise.  

 
Disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg>. 

Acesso em 10/05/2017 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg
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Hipófise (pituitária) 

A hipófise é extremamente importante, pois regula diversas outras glândulas. 

É dividida em adeno-hipófise (anterior) e neuro-hipófise (posterior) 

 

Neuro-hipófise 

Secreta ocitocina e vasopressina (ADH), que foram produzidos no hipotálamo. 

A ocitocina é responsável pela contração uterina durante o parto e pela ejeção do leite durante a 

amamentação.  

A vasopressina atua nos túbulos coletores renais, na reabsorção de água.  

 

Adeno-hipófise 

Secreta diversos hormônios regulatórios de outras glândulas, como ACTH (adrenal), TSH (tireoide), FSH e LH 

(gônadas), prolactina (produção do leite), além do GH, responsável pelo crescimento. 

 

 

Pineal 

A Glândula pineal se localiza no interior do terceiro ventrículo (por onde circula o líquido cerebrospinal). É 

responsável pela secreção de Melatonina, com maior liberação desse hormônio na ausência de luz. Assim, a 

melatonina pode regular o ciclo circadiano e o sono 
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Tireoide 

Localizada na região anterior do pescoço, possui formato de borboleta. É estimulada pelo TSH (hipofisário) a 

secretar os hormônios T3 e T4, que possuem iodo na sua composição. Assim, na deficiência de iodo, há o 

aumento da glândula na tentativa de aumentar sua eficácia. A isso se denomina bócio, cuja incidência reduziu 

drasticamente após a adição de iodo ao sal de cozinha. 

A função dos hormônios tireoidianos é regular o crescimento, desenvolvimento e metabolismo corporal, por 

meio da regulação da expressão gênica. 

Quando há baixa dos hormônios tireoidianos (pouco T3 e T4), há o hipotireoidismo, caracterizado pelo baixo 

metabolismo, fadiga e intolerância ao frio. Já o hipertireoidismo se manifesta por alto metabolismo, perda de 

peso e taquicardia (aumento da frequência cardíaca). 

 

 

 

A tireoide secreta, ainda, o hormônio calcitonina, que antagoniza as ações do paratormônio. A calcitonina 

induz a mineralização do osso, a partir da utilização de cálcio e fósforo presentes no sangue.  

 

Paratireoide 

Responsável pela produção do paratormônio, cuja liberação é estimulada por uma redução do cálcio no 

sangue (hipocalcemia). Esse hormônio provoca a desmineralização óssea, com o objetivo de aumentar a 

calcemia. A calcitonina (tireoidiana) induz a mineralização óssea, com o consequente consumo do cálcio 

sanguíneo 
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Pâncreas 

 
Disponível em: <http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg>. 

 

O pâncreas é uma glândula mista, formada por uma porção exócrina e endócrina.  

A porção exócrina é responsável pela síntese do suco pancreático, que possui enzimas digestivas e 

bicarbonato. 

Já a porção endócrina é responsável pela regulação da glicemia (glicose sanguínea), por meio da secreção 

dos hormônios insulina e glucagon. 

A insulina é produzida pelas células Beta, enquanto que o glucagon, pelas células Alfa (GA-BI). O conjunto 

dessas células forma a ilhota de langerhans. 

A insulina é responsável pela diminuição da glicose do sangue após a alimentação, fazendo com que ela entre 

nas células para gerar ATP ou para ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. 

O glucagon atua no período de jejum, induzindo o aumento da glicose sanguínea pela quebra do glicogênio 

hepático e pela gliconeogênese. 

 

 
Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg> 

http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg
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A deficiência de insulina é conhecida como diabetes mellitus, que possui dois tipos: 

Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à destruição das células Beta pancreáticas, fazendo com 

que se perca a capacidade de produzir insulina. 

Diabetes tipo 2 é a forma mais comum, em que ocorre uma resistência à insulina. Isso significa que os tecidos 

diminuem a resposta a esse hormônio, fazendo com que haja a necessidade de maior produção pelo pâncreas, 

até o momento no qual as células Beta entrem em fadiga e reduzem, por fim, a síntese de insulina.  

 

Adrenais 

Também chamadas de suprarrenais, são responsáveis pela produção de adrenalina, mineralocorticoides 

(aldosterona) e glicocorticoides (cortisol). 

A adrenalina estimula o sistema simpático, preparando o organismo para “luta ou fuga”. 

A aldosterona age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água.  

O cortisol é conhecido como “hormônio do estresse”, agindo de forma contrária à insulina, de modo a 

aumentar a glicemia. 

 
Disponível em: 

<https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

>. 

Gônadas 

São os testículos no sexo masculino e os ovários no sexo feminino.  São responsáveis pela produção dos 

gametas óvulo e espermatozoide.  Ainda, atuam no sistema endócrino pela produção dos hormônios sexuais, 

a partir do estímulo hipofisário pelo LH e FSH. Isso estimula a síntese da testosterona no homem e o 

estrogênio e a progesterona na mulher 

  

https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
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Ciclo menstrual 

 

 
Disponível em: <https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-

638.jpg?cb=1406380220>. 

 

Os hormônios envolvidos são: 

Produzidos na hipófise 

FSH - atua na maturação dos folículos 

LH - promove a ovulação 

 

Produzidos nos ovários 

Estrogênio - responsável pelos caracteres secundários femininos e pela proliferação endometrial (que 

descama na menstruação) 

Progesterona - prepara o corpo da mulher para uma possível gestação e, caso ocorra, atua para mantê-la. 

 

Fases 

Durante a menstruação referente ao ciclo anterior, há elevação do FSH produzido pela hipófise. Esse hormônio 

estimula alguns poucos folículos ovarianos a se amadurecerem. Nesse processo, ocorre a liberação de 

estrogênio.  

https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220
https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220
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Esse estrogênio faz um feedback na hipófise. Inicialmente, faz um feedback negativo, reduzindo os hormônios 

hipofisários. Entretanto, quando aumenta muito sua concentração, faz um feedback positivo na hipófise, 

levando ao pico de LH. Esse pico promove a ovulação aproximadamente no 14º dia do ciclo. 

Das células que restaram do folículo após a ovulação, forma-se o corpo lúteo, responsável pela produção de 

estrogênio e de progesterona.  

No entanto, se não houve fecundação, o corpo lúteo possui um certo tempo de atuação, involuindo para o 

corpo albicans. Isso provoca a queda repentina dos hormônios ovarianos, levando à descamação do 

endométrio, conhecida como menstruação.  

A partir disso, o ciclo se refaz.  

Caso haja a fusão dos gametas, o embrião passa a produzir HCG, fundamental para que não ocorra a 

menstruação, que levaria a sua eliminação. Esse hormônio aumenta o tempo de vida do corpo lúteo produtor 

de progesterona para aproximadamente 3 meses. Após esse período, a placenta se torna responsável pela 

produção dos hormônios que mantém a gravidez. 
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Exercícios 

 

1. O esquema a seguir representa o mecanismo regulador da secreção de hormônios T3e T4 pela tireoide. 
Os sinais (+) e (–) significam, respectivamente, ativação e inibição. Baseado nestes dados, assinale a 
alternativa correta: 

 

a) Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são inibidores da produção de TRF pelo hipotálamo. 

b) O hipotálamo, através do TRF estimula a tireoide para a produção dos hormônios tireoidianos T3 
e T4. 

c) A produção dos hormônios tireoidiano T3 e T4 não sofre influência do hipotálamo. 

d) Os hormônios tireoidianos T3 e T4 não interferem na produção hipotalâmica de TFR. 

e) O único hormônio regulador da secreção tireoidiana é o THS hipotalâmico. 
 
 

2. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos, sendo, portanto, 

considerada a mais importante glândula do sistema endócrino humano. Sobre os hormônios 

hipofisários, é correto afirmar que: 

a) O FSH, produzido na hipófise anterior, facilita o crescimento dos folículos ovarianos e aumenta a 

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 

b) A vasopressina, secretada pelo lobo posterior da hipófise, é responsável pela reabsorção de água 

nos túbulos renais. 

c) O hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) é um esteroide secretado pela adenohipófise e exerce 

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 

d) O comportamento maternal e a recomposição do endométrio, após o parto, ocorrem sob a 

influência do hormônio prolactina. 

e) O hormônio luteinizante atua sobre o ovário e determina aumento nos níveis do hormônio folículo 

estimulante (FSH) após a ovulação. 
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3. A glândula tireoide produz os hormônios triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e calcitonina. O excesso dos 

hormônios T3 e T4 causa uma doença que apresenta sintomas como irritabilidade, pele quente e úmida, 

insônia, perda de peso e exoftalmia. Essa doença é denominada de: 

a) Hipotireoidismo. 

b) Hipertireoidismo. 

c) Anemia. 

d) Nanismo. 

e) Acromegalia. 

 

 

4. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos, sendo, portanto, 

considerada a mais importante glândula do sistema endócrino humano. Sobre os hormônios 

hipofisários, é CORRETO afirmar que: 

a) o FSH, produzido na hipófise anterior, facilita o crescimento dos folículos ovarianos e aumenta a 

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 

b) a vasopressina, secretada pelo lobo posterior da hipófise, é responsável pela reabsorção de água 

nos túbulos renais. 

c) o hormônio adenocorticotrópico (ACTH) é um esteróide secretado pela adeno-hipófise e exerce 

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 

d) o comportamento maternal e a recomposição do endométrio, após o parto, ocorrem sob a 

influência do hormônio prolactina. 

e) o hormônio luteinizante atua sobre o ovário e determina aumento nos níveis do hormônio folículo 

estimulante (FSH) após a ovulação. 

 
 

5. A adrenalina é extremamente importante para a sobrevivência de muitos organismos em variadas 

situações de estresse. Sobre este hormônio, podemos afirmar:  

a) É produzido pelas glândulas suprarrenais e intervém na função glicogênica do fígado. 

b) É produzido pela hipófise e produz taquicardia e eriçamento de pelos.  

c) É produzido pela mesma glândula exócrina que produz a sudorese.  

d) É produzido pela hipófise e intervém na velocidade dos movimentos musculares.  

e) É produzido pelo timo e provoca uma redução na velocidade dos atos reflexos. 
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6. Leia a tirinha: 

 
Enquanto o futuro não chega, diabéticos controlam a glicemia através de injeções diárias de insulina 

ou mesmo através de controle alimentar associado a práticas esportivas. 

Sobre os hormônios pancreáticos que atuam na glicemia, foram feitas as seguintes afirmações: 

I. O pâncreas produz a insulina e também outro glicocorticóide, o glucagon, que possui ação 

antagônica. 

II. A insulina liga-se a receptores presentes na membrana das células, permitindo que a glicose 

atravesse a membrana. 

III. O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando a glicemia, pois atua estimulando a 

transformação do glicogênio em glicose. 

IV. A insulina tem uma função enzimática, já que pertence ao grupo das proteínas, e o glucagon 

promove a entrada de glicogênio nos hepatócitos. 

De acordo com as informações contidas na tirinha e nas afirmações, pode-se esperar que está correto 

apenas o que se afirma em 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e III. 

e) II, III e IV. 

 

 

7. Força artificial. Dois ídolos são pegos usando testosterona e mostram que doping é regra, não exceção. 

Dois casos de doping envolvendo ídolos americanos chamaram a atenção não apenas pela fama dos 

acusados, mas também pela substância detectada nos exames de ambos: a testosterona.  
A presença de testosterona no organismo dos atletas pode ser considerada doping. Veja, 09.08.2006 

a) quando em atletas homens na idade adulta, pois ela é produzida e só pode ser detectada no 

organismo no início da puberdade.  

b) apenas quando em atletas mulheres, uma vez que o organismo feminino não a produz.  

c) apenas quando em atletas homens, uma vez que o organismo masculino não a produz.  

d) quando em atletas homens ou mulheres, caso sua concentração esteja muito acima da normal.  

e) se for detectada em qualquer concentração no organismo, pois assim que é produzida pela tireoide, 

é imediatamente metabolizada.  
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8. A figura mostra os níveis de progesterona no sangue de uma mulher, ao longo de 90 dias. Pode-se 

afirmar que as setas A e B indicam, respectivamente: 

 

 
 

a) início de uma gravidez e interrupção dessa gravidez. 

b) interrupção de uma gravidez e início de uma nova gravidez.  

c) início do ciclo menstrual e término desse ciclo menstrual.  

d) término do ciclo menstrual e início de um novo ciclo menstrual.  

e) ovulação e menstruação. 

 
 

9. O hormônio cortisol, devido a sua acentuada ação anti-inflamatória, é muito usado como medicamento. 

 
Observe o seguinte procedimento de terapia hormonal prescrito para um paciente: 

• administração de doses altas de cortisol diariamente, durante trinta dias; 

• diminuição progressiva das doses, após esse prazo, até o final do tratamento. 

No gráfico a seguir, são mostradas a taxa de produção de cortisol pelo organismo do paciente e a 

concentração desse hormônio no sangue, nos primeiros trinta dias de tratamento. 

a) Descreva a alteração da taxa de produção de cortisol durante os primeiros trinta dias. 

b) Explique o motivo pelo qual, ao final do tratamento, as doses de cortisol devem ser diminuídas 

progressivamente. 
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10. Os hormônios sexuais são substâncias que, no sistema reprodutor feminino, promovem interações que 

regulam o ciclo menstrual. Analise a possibilidade de ocorrência das vias A, B e C, apresentadas no 

esquema abaixo, e faça o que se pede. 

 

 
 

Legenda: 

GnRH – Hormônio liberador de gonadotrofinas 

LH – Hormônio luteinizante 

FSH – Hormônio folículo estimulante 

a) Qual das vias indica a fase pós-ovulatória? Justifique sua resposta. 

b) O que acontecerá se a ovulação e a fecundação ocorrerem, mas o corpo lúteo não se desenvolver? 

Justifique sua resposta. 

c) A produção de hormônios é controlada por mecanismos de retroalimentação negativa (“feedback” 

negativo). Explique como ocorre esse mecanismo, utilizando o esquema acima para exemplificá-

lo. 

 
  



 
 

 

 

13 

Biologia 
 

 

Gabarito 

 

1. A 

os hormônios T3 e T4 realizam o feedback negativo inibindo a produção de TRF. Assim, ele cessa a 

produção cada vez maior de T3 e T4 no organismo, o que é benéfico para o corpo. 

 

2. A 

o FSh é produzido pela adenohipófise e vai amadurecer o folículo que junto com o LH promove a ovulação. 

 

3. B 

o excesso de T3 e T4 no corpo causa uma aceleração do metabolismo e com issoacarreta os problema 

citados no texto. Como se trata de uma hiperatividade da tireóide, chamamos de hipertireoidismo. 

 

4. B 

também chamado de hormônio antidiurético ou ADH, a vasopressina ajuda na reabsorção de água no 

néfron. 

 

5. A 

a adrenalina é secretada pelas adrenais ou supra-renais e está relacionada a ação de luta ou fuga, 

podendo ser determinante para a sobrevivência de um indivíduo. 

 

6. B 

a afirmativa I está errada pois o glucagon e a insulina são hormônios de origem proteica. A afirmativa IV 

está errada porque a insulina não é uma enzima e sim um hormônio.  

 

7. D 

o nível de testosterona acima do normal em homens e mulheres pode conferir vantagens em relação aos 

demais concorrentes no esporte. 

 

8. A 

O nível alto de progesterona mostra o início da gravidez na mulher, pois a progesterona ajuda a nidação 

do embrião. A queda abrupta deste hormônio ao longo de 90 dias mostra que houve uma interrupção da 

gravidez. 

 

9.  

a) O nível aumentado de cortisol na circulação, após sua administração, inibe a produção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) pelo lobo anterior da hipófise (adenoipófise), o que promove uma 

diminuição do estímulo da produção do cortisol pelas glândulas supra-renais. 

b) A retirada progressiva do cortisol permite um aumento também progressivo do ACTH circulante, 

evitando um quadro de hipofunção do córtex supra-renal após o término do tratamento. 
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10.  

a) A via B, pois, após a ovulação as células foliculares, sob ação do hormônio LH (luteinizante), formam 

o corpo lúteo. 

b) Não há nidação, uma vez que o corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona, hormônio 

responsável pela irrigação do endométrio, preparando-o para uma possível gravidez. 

c) Esse mecanismo é caracterizado pela inibição de determinado hormônio por um outro, cuja produção 

foi estimulada pelo primeiro. No exemplo acima, o LH estimula a produção de progesterona que, por 

sua vez, inibe a produção de LH. 
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Taxonomia: aprofundamento 
 

Resumo 

 

A taxonomia é a área da biologia que estuda a classificação e parentesco dos seres vivos. Essa 

organização pode ser feita baseada em diversas características (morfológicas, comportamentais, genéticas, 

bioquímicas…) e mostram os processos evolutivos e as relações de parentesco entre as espécies. 

Para padronizar as classificações, foi desenvolvido por Carl von Lineu Systema Naturae, com uma 

série de regras para nomenclatura e organização de grupos. Ele criou as categorias taxonômicas, da mais 

abrangente para a mais específica: Filo > Classe > Ordem > Família > Gênero > Espécie. Posteriormente, 

Whittaker criou a categoria de Reino, acima de Filo, e depois Woese criou os três domínios (Archeae, Bacteria 

e Eukaria), sendo esta a mais abrangente de todas. 

 

 
Pelas regras de Lineu, os nomes devem sempre ser escritos em latim, por ser uma língua morta que 

não sofre variações. Em todas as categorias, com exceção da espécie, o nome é formado por uma única 

palavra que se inicia com uma letra maiúscula. 

O nome do gênero e da espécie devem estar em destaque no texto, em itálico, negrito, ou sublinhado. 

O nome da espécie é formado por um epíteto genérico (nome do gênero, com a primeira letra maiúscula) e 

por um epíteto específico (nome complementar, escrito com todas as letras em minúsculo). 

Ex. Homo sapiens 

Homo : gênero e epíteto genérico quando no nome da espécie 

sapiens : epíteto específico. Esse nome sozinho não significa nada taxonomicamente, ele sempre 

deve vir acompanhado do nome do gênero para formar a espécie. 
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Um epíteto específico pode se repetir em gêneros diferentes, agora cada combinação é 

única para uma espécie. Veja nos exemplos abaixo, mesmo que todos tenham o epíteto específico 

brasilienses, a combinação com o epíteto genérico forma um nome único. 

 

 
 

Para representar a relação dos seres vivos, são utilizados cladogramas, também chamados de 

árvores filogenéticas. Eles são formados por ramos (linhas), que representam linhagens evolutivas, e os nós 

(pontos de bifurcação) que representam processos de especiação por cladogênese. Cada nó também 

representa o último ancestral comum das diferentes linhagens que se separaram. Linhagens separadas por 

apenas um nó são chamadas de grupos irmãos, e apresentam maior proximidade evolutiva. Além disso, os 

nós podem girar no próprio eixo, sem perder o valor taxonômico. Esses casos estão demonstrados nas 

imagens abaixo. 

 

 
 

Apesar da aparência diferente, todos os cladogramas representados mostram as mesmas relações filogenéticas entre os 
táxons A, B, C, D e E. O nó em vermelho indica o ancestral comum entre A e todo o grupo (B, C, D, E), sendo a raiz do grupo. 
O nó em amarelo indica o ancestral entre as linhagens(B, C) e (D, E). E em todos os cladogramas, B e C são grupos irmãos, 

separados por um nó verde, e D e E também são grupos irmãos, separados por um nó azul. 
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Quando se analisa mais de um táxon ao mesmo tempo, podemos classificar o grupo 
analisado de três maneiras diferentes: 

• Monofilético: quando se observa táxons que apresentam um mesmo ancestral em comum (ex.: grupo 
B, C, D, E) 

• Parafilético: quando se observa um grupo sem incluir todos os descendentes do ancestral em comum 
(ex. Grupo B, C, D, sem incluir o táxon E) 

• Polifilético: análide de grupos terminais não próximos, e sem incluir seus ancestrais em comum (ex. 
grupo A, B, E) 
 

 
 

Veja aqui um mapa mental completo sobre taxonomia: 
https://www.youtube.com/watch?v=eCEOc7J_nqU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eCEOc7J_nqU


 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. A ordem Carnivora inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas 

espécies também devem pertencer: 

a) à mesma família. 

b) ao mesmo gênero. 

c) à mesma espécie. 

d) à mesma classe. 

e) À mesma tribo 

 

 

2. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a “Terra dos Papagaios”, incluindo nessa 

designação os papagaios, as araras e os periquitos. Estas aves pertencem a uma mesma família da 

ordem Psittaciformes. Dentre elas, pode-se citar: 

 

 

a) 3 espécies e 3 gêneros.O grupo de aves relacionadas compreende: 

b) 9 espécies e 3 gêneros. 

c) 3 espécies de uma única família. 

d) 9 espécies de um mesmo gênero. 

e) 3 espécies de uma única ordem. 
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3. A figura abaixo, extraída e adaptada de www.educacaopublica.rj.gov.br, demonstra o relacionamento 

filogenético de alguns grupos de animais. Com base nessa figura, analise as proposições a seguir e 

assinale a(s) correta(s). 

 

(  ) A estrela-do-mar tem um ancestral comum com os Chordata, representado na figura pela letra C. 

(  ) Todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento. 

(  ) O papagaio é mais próximo, filogeneticamente, do rato do que do macaco. 

(  ) A papa-mosca é mais próxima, filogeneticamente, da borboleta do que do caramujo. 

(  ) Todos os organismos possuem um ancestral comum, representado na figura pela letra A. 

(  ) O ancestral comum dos Protostomata é representado na figura pela letra G. 
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4. Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. 

No cladograma abaixo, os números representam os ancestrais e as letras, as espécies. 

 

Em relação ao cladograma acima, considere as seguintes afirmativas: 

I. O ancestral comum das espécies C e E é o número 4. 

II. As duas espécies que estão mais estreitamente relacionadas entre si são C e D. 

III. As espécies A e E estão extintas. 

IV. As espécies B, C e D formam um grupo monofilético. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas I, III e IV 

b) Apenas I, II e III 

c) Apenas I, II, IV 

d) Apenas II, III e IV 

e) I, II, III e IV 
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5. Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a 

evolução dos Vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. 

 

De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que 

a) os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. 

b) os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. 

c) as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. 

d) os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. 

e) as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. 

 

 

6. Os cladogramas são responsáveis por expressar as relações de parentesco evolutivo entre os seres 

vivos. 

 

Ao considerar o cladograma acima como representativo das divisões do Reino Plantae, é correto 

afirmar que 

a) o grupo representado pelo número III possui ancestral diferente dos demais grupos. 

b) a especiação que originou II, III e IV é mais recente que a especiação que deu origem a I. 

c) as angiospermas seriam representadas pelo número II, com o surgimento de adaptações como 

flores e frutos. 

d) o cladograma é composto por três nós, sendo que somente a partir de dois deles desenvolvem-se 

dois ramos distintos 
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7. De acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico Felis 

catus aplica-se a todos os gatos domésticos, como angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. 

O gato selvagem (Felis silvestris), o lince (Felis lynx) e o puma ou suçuarana (Felis concolor) são 

espécies relacionadas ao gato. 

a) A que gênero pertencem todos os animais mencionados? 

b) Por que todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico? 

 

 

8. Em uma mata, encontramos vários animais pertencentes à classe dos insetos. Dentre esses, os o grilo 

e o gafanhoto da ordem dos ortópteros, a cigarra e o vagalume, respectivamente, das ordens dos 

homópteros e dos coleópteros. Com base nessas informações, em qual dos grupos (grilo-gafanhoto 

ou cigarra-vagalume) encontradas maiores semelhanças? Justifique sua resposta. 

 

 

9. Alunos de uma escola, em visita ao zoológico, deveriam escolher uma das espécies em exposição e 

pesquisar sobre seus hábitos, alimentação, distribuição, etc. No setor dos macacos um dos alunos 

ficou impressionado com a beleza e agilidade dos macacos-pregos. No recinto desses animais havia 

uma placa com a identificação:  

Nome vulgar: Macaco-prego (em inglê:) Raing-tail Monkeys ou Weeping cupuchins). 

Ordem: primates; 

Família Cebidae; 

Espécie: Cebus apella. 

Esta foi a espécie escolhida por esse aluno. Chegando em casa, procurou um site de busca e pesquisa 

na Internet. O aluno deveria digitar até duas palavras-chaves e iniciar a busca. 

Que palavras o aluno deve digitar para obter informações apenas sobre a espécie escolhida? Justifique 

a sua sugestão. 

 

 

10. Pesquisas identificaram um potente antibiótico produzido pelo fungo Streptomyces sp. 3, mas que 

possui elevado custo de comercialização. A partir de sequências genéticas de espécies de 

Streptomyces relacionadas à produção de antibióticos, foi elaborado o cladograma abaixo. 

 

Com base no cladograma, identifique as duas outras espécies de fungos que devem ser priorizadas nos 

estudos para a produção desse antibiótico. Aponte, ainda, a vantagem da utilização do cladograma na 

busca de espécies para a produção do medicamento. 
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Gabarito 

 

1. D 

As categorias acima de ordem, como o reino, filo e classe, vão incluir ursos e cães juntos. 

 

2. B 

Podemos observar 9 espécies (Ara chloropterus, Ara macao, Ara ararauna, Amazona aestiva, Amazona 

brasiliensis, Amazona rhodocorytha, Aratinga acuticaudata, Aratinga aurea e Aratinga cactorum) de três 

gêneros diferentes (Ara, Amazona e Aratinga). 

 

3. (Verdadeiro) A estrela-do-mar tem um ancestral comum com os Chordata, representado na figura pela 

letra C. 

(Falso) Existem invertebrados no grupo dos protostomados (B) e dos deuterostomados (C). 

(Falso) O papagaio igualmente próximo do rato e do macaco, sendo esses dois mamíferos os mais 

próximos por serem grupos irmãos. 

(Verdadeiro) A papa-mosca é mais próxima, filogeneticamente, da borboleta do que do caramujo. 

(Verdadeiro) Todos os organismos possuem um ancestral comum, representado na figura pela letra A. 

(Falso) O ancestral comum dos Protostomata é representado na figura pela letra B. 

 

4. E 

I está correto, pois 4 é o ancestral em comum mais antigo. II está correto pois C e D são grupos irmãos, 

separados por um único nó. III está correto, pois os ramos A e E não chegam até o tmepo presente. IV 

está correto pois B, C e D apresentam um mesmo ancestral em comum representado por 2. 

 

5. E 

As aves são grupo irmão dos crocodilos, apresentando apenas um nó de separação entre eles. 

 

6. B 

Quanto mais próximo dos ramos terminais, mais rp´roximo do tempo presente, assim quando mais 

próximo da raiz, mais antigo no tempo evolutivo. Logo, a separação que deu origem a (II, III, IV) foi em 

um nó mais recente que o que separou (I) destes ramos. 

 

7.  

a) Pertencem ao gênero Felis 

b) Pois todos eles fazem parte da mesma espécie. 

 

8. O grilo e o gafanhoto pertencem a mesma ordem, apresentando características mais semelhantes entre 

si do que a cigarra e o vagalume, que estão em ordens diferentes. 
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9. Ele deve buscar por Cebus appela, o nome científico desta espécie de macaco, pois é um nome único e 

específico para o macaco-prego. Apesar de existir o nome popular, este pode variar entre as diferentes 

regiões e países, e uma busca por ele pode trazer informações incorretas. Utilizando apenas o nome do 

gênero também traria informações de outras espécies que não a de interesse do aluno. 

 

10. Espécies 6 e 7. A vantagem está no fato de que, por apresentarem uma maior semelhança evolutiva, 

apreesntam maiores características em comum, incluindo uma maior probabilidade de produzirem as 

mesmas substâcnias com efeito antibiótico. 
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Habermas  

Resumo 

 

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de junho de 1929) é um grande filósofo e sociólogo alemão,  

participante da tradição da teoria crítica e do pragmatismo e também da famosa Escola de Frankfurt, tendo 

sido assistente de Theodor Adorno. Assim, ele é considerado como um integrante da “segunda geração da 

Escola de Frankfurt” e  suas investigações sobre a democracia são muito importantes, principalmente através 

de sua teoria sobre o agir comunicativo e sobre a esfera pública. Habermas teve uma formação marxista e, 

no entanto, adaptou essas ideias ao capitalismo próprio das sociedades contemporâneas industriais.   
No contexto do século XX, vemos surgir uma nova maneira de se relacionar com as questões éticas 

e morais.  Nesse sentido, a noção de sujeito e, mais propriamente, a noção de consciência, dá lugar a uma 

investigação sobre a linguagem.  Em linhas gerais, esses questionamentos sobre a linguagem derivam da 

filosofia analítica, de pensadores como Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) e Richard Rorty (1931 - 

2007).  Portanto, estamos em um contexto de crítica da razão, tal como entendida na modernidade, e de 

aprofundamento do estudo sobre a linguagem.  Veremos agora como Habermas fundamenta a sua ética do 

discurso, aspecto central de toda a sua investigação filosófica. 
O conceito de razão é importante para a fundamentação da ética do discurso em Habermas, mas não 

a razão tal como entendida por Immanuel Kant - não uma razão reflexiva, reduzida ao sujeito - mas sim uma 

razão dialógica, uma razão comunicativa, ou seja, uma noção ampliada de razão.  Trata-se, portanto, de uma 

ética não fundamentada pela subjetividade (ética kantiana), mas uma ética fundamentada na inter-

subjetividade, no diálogo, na própria interação dos indivíduos que compõem um grupo. 
Assim, há uma distinção proposta por Habermas entre, por um lado, a razão instrumental e, por outro,  

a razão comunicativa.  Podemos citar como exemplo de utilização da razão instrumental a própria 

manipulação indiscriminada dos recursos naturais, o que gera enormes consequências do ponto de vista 

global, como o aquecimento global.  Como podemos ver, o uso da razão instrumental é sempre guiado por 

interesses particulares.   
Já a razão comunicativa, leva em consideração o consenso entre os indivíduos, a possibilidade de se 

posicionarem de maneira crítica a respeito das normas a serem ou não adotadas pelo grupo.  Assim, as 

normas não seriam derivadas de uma razão abstrata e universal, mas sim de um consenso a que chegariam 

os indivíduos, numa situação de co-responsabilidade.  Nesse sentido, do ponto de vista ético, não se pode 

abandonar, segundo Habermas, a ideia do homem como um ser relacional e que, portanto, tem a necessidade 

da comunicação.  Trata-se de uma concepção ética muito importante na medida em que abre caminho para 

o diálogo, para a tolerância, para o consenso, no âmbito das sociedades contemporâneas. 
O agir comunicativo, com efeito, baseia-se no entendimento entre indivíduos racionais que buscam 

convencer uns aos outros sobre a validade das normas, até que elas possam ser aceitas por todos a partir do 

consenso.  Para que isso funcione da maneira adequada, todos os argumentos relevantes, dentro de uma 

“situação ideal de fala”, serão levados em consideração na discussão de uma determinada questão, o que 

levará a soluções mais democráticas, a uma abertura maior ao diálogo e ao reconhecimento das diferenças 

inter-subjetivas existentes no interior de uma sociedade.    
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Exercícios 

 

1. De acordo com a ética do discurso, os argumentos apresentados a fim de validar as normas  
 
[...] têm força de convencer os participantes de um discurso a reconhecerem uma pretensão de 
validade, tanto para a pretensão de verdade quanto para a pretensão de retidão. [...] Ele [Habermas] 
defende a tese de que as normas éticas são passíveis de fundamentação num sentido análogo ao da 
verdade. 

(BORGES, M. de L.; DALL’AGNOL, D.; DUTRA, D. V. Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 105.) 

 
Assim, é correto afirmar que a ética do discurso defende uma abordagem cognitivista da ética. 

(HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido Antonio de Almeida. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1989. p. 62 e 78.) 

 
Sobre o cognitivismo da ética do discurso, é correto afirmar: 

a) A ética do discurso procura dar continuidade à abordagem cognitivista já presente em Kant. 

b) A abordagem cognitivista da ética do discurso assume a impossibilidade de validação das normas 
morais. 

c) A abordagem cognitivista da ética do discurso se apoia no conhecimento da utilidade das ações 

tal como pretendia Jeremy Bentham. 

d) A abordagem cognitivista da ética do discurso procura dar continuidade às teses aristotélicas 
sobre a retórica. 

e) A ética do discurso, ao abordar a ética de um ponto de vista cognitivista, segue as teorias 
emotivistas e decisionistas. 

 
 

2. A Escola de Frankfurt definiu a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. Para Adorno,  
Marcuse e Horkheimer, a razão instrumental caracteriza-se pela produção de um conhecimento cujo 
objetivo é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. Assinale o que for incorreto. 

a) A razão instrumental expressa uma ideologia cientificista, pois acredita que é neutra, e identifica 
as ciências apenas com os resultados de suas aplicações. 

b) Na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência deixa de ser uma forma de acesso aos 

conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, de poder e de 
exploração. 

c) A ideologia do progresso no modo de produção capitalista fundamenta-se na razão instrumental 
por acreditar que essa promove o avanço tecnológico que permite a racionalização da produção. 

d) Para Marx, o capitalismo, ao transformar o trabalho em mercadoria, torna o homem um mero 
instrumento e aliena-o social e culturalmente. 

e) Marx defendeu a razão instrumental por ser mais eficiente que a práxis para realizar a revolução 

socialista. 
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3. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento,  
fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução de pretensões normativas de validade. 

(OUTRA, O. J. V. Razão e consenso em Habermas. A teoria discursiva da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia.  
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 158.) 

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra de Habermas, é correto afirmar que, na Ética do 
Discurso,  

a) o processo de justificação das normas morais e o procedimento de deliberação das pretensões de 
validade de correção normativa são falíveis. 

b)  o formalismo da ética habermasiana é idêntico ao formalismo presente nas éticas de Kant e 

Bentham, pois desconsidera o que resulta concretamente das normas morais. 

c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma comunidade 
discursiva na qual participantes analisam as pretensões de validade tendo como critério a força do 
melhor argumento. 

d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas como o critério fundamental para conferir 
moralidade à ação, restando excluídos do debate da ética discursiva os desejos e as necessidades 
manifestados pelos indivíduos. 

e) o princípio "U" possibilita que sejam acatadas normas que não estejam sintonizadas com uma 

vontade universal, coadunando, dessa forma, particularismo e universalismo ético. 
 
 

4. A ação política pressupõe a possibilidade de decidir, através da palavra, sobre o bem comum. Esta 
acepção do termo "política", somente válida enquanto ideal aceito, guarda uma estreita relação com a 
concepção de política defendida por Habermas. Em particular, com o modelo normativo de democracia 
que este desenvolveu no início dos anos de 1990 e que inclui um procedimento ideal de deliberação e 
tomada de decisões: a chamada política deliberativa. 

(VELASCO ARROYO, J. C. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza, 2003, p. 93.) 

 
Sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar que, no modelo da democracia deliberativa, a 
noção de cidadania enfatiza 

a) os direitos e as liberdades metafísicas. 

b) as liberdades individuais e a heteronomia. 

c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade civil. 

d) os direitos subjetivo e as liberdades cidadãs. 

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade. 
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5. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 
do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 
prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 
racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 
solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 
instrumental [...]. 

(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-
123.) 

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer e sobre o 
pensamento de Jürgen Habermas, é correto afirmar que a racionalidade instrumental constitui 

I. um conhecimento que se processa a partir das condições específicas da objetividade empírica do 
fato em si. 

II. o processo de entendimento entre os sujeitos acerca do uso racional dos instrumentos técnicos 
para o controle da natureza. 

III. uma forma de uso amplo da razão, que torna o homem livre para compreender a si mesmo a partir 
do domínio do conhecimento científico. 

IV. um saber orientado para a dominação e o controle técnico sobre a natureza e sobre o próprio ser 
humano. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas I, lI e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, lI e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 

6. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 
do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 
prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 
racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 
solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 
instrumental [...]. 

(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-
123.) 

 
Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a 
racionalidade técnica 
I. dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus próprios meios. 

II. constitui um saber instrumental cujo critério de verdade é o seu valor operativo na dominação do 
homem e da natureza. 

III. aprimora a ação do ser humano sobre a natureza e resgata o sentido da destinação humana.  

IV. incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os fins da ciência no contexto social. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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7. Observe a tira e leia o texto a seguir: 
 

 
(ITURRUSGARAI, A. Mundo Monstro. Folha de S. Paulo. Ilustrada E 9, quinta-feira, 3 set. 2009.) 

 

O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é 

seguramente interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa 

disposição, já que releva a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se intuitivamente a todos 

os que estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. 

(HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1999. p. 101-102.) 

 
Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas  

a) baseia-se em argumentos de autoridade prescritos universalmente e assegurados, sobretudo, pelo 

lastro tradicional dos valores partilhados no mundo da vida. 

b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõem o dever de proporcionar, enquanto 
benefício, o maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos. 

c) funda-se em argumentos racionais sob condições simétricas de interação, amparados em 
pretensões de validade, tais como verdade, sinceridade e correção. 

d)  constrói-se no uso de argumentos que visam o aconselhamento e a prudência, salientando a 

necessidade de ações retas do ponto de vista do caráter e da virtude. 

e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em 
sua biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado. 
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8. Leia o seguinte texto de Habermas: 
 
A democracia se adapta a essa formação moderna do Estado territorial, nacional e social, equipado 
com uma administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem necessidade de se integrar, política 
e culturalmente, além de ser suficientemente autônomo do ponto de vista espacial, social econômico 
e militar.[...] Em decorrência da imigração e da segmentação cultural, as tendências subsumidas no 
termo “globalização” ameaçam a composição, mais ou menos homogênea, da população em seu 
âmago, ou seja, o fundamento pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, convém salientar 
outro fato mais marcante ainda: o Estado, cada vez mais emaranhado nas interdependências da 
economia e da sociedade mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência 
para a ação, mas também em termos de substância democrática. 

(HABERMAS, J. Era das Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, p. 106.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre democracia em Habermas, considere as afirmativas a 
seguir: 

I. A ampliação da economia além das fronteiras dos Estados nacionais revela a integração 
democrática dos países e, consequentemente, o fortalecimento da cidadania mundial. 

II.  A democracia se amplia à medida que a economia e a imigração se deslocam além das fronteiras 
dos Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e cultural do ponto de vista global. 

III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza de autonomia em segmentos significativos 
como a economia, a política e a cultura, porém, quando o Estado entra na fase da constelação pós-
nacional, sofre uma redução no exercício democrático. 

IV. Do ponto de vista democrático, os Estados nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 
integração social em decorrência do aumento da imigração, da segmentação cultural e, sobretudo,  
da ampliação da economia no plano global. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
 

9. A utilização de organismos geneticamente modificados, já presente em alimentos como soja e milho,  
remete para a questão dos limites éticos da pesquisa. 
Tendo presente a obra de Jürgen Habermas, é correto afirmar. 

a) O debate sobre as consequências éticas da ciência, especialmente da biotecnologia, deve ocorrer 
a posteriori para não atrapalhar um possível progresso resultante das novas descobertas 
científicas. 

b) A pesquisa com seres humanos, sobretudo quando envolve a possibilidade futura de intervenções 

terapêuticas e de aperfeiçoamento, requer que se faça uma clara distinção entre eugenia positiva 
e negativa. 

c) Para que a ciência progrida e as pesquisas avancem na direção de novas descobertas, a ciência 
necessita estar sintonizada com o princípio da neutralidade científica. 

d) Diante da inserção dos laboratórios de pesquisa na lógica de mercado, caso seja possível alterar 
geneticamente características dos bebês, caberá aos pais estabelecer limites éticos para as 
possibilidades oferecidas. 

e) O ritmo lento da produção legislativa frente à rapidez das novas descobertas científicas torna sem 

sentido estabelecer limites ético-normativos para questões que envolvem a ciência. 
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10. “Adorno e Horkheimer (os primeiros, na década de 1940, a utilizar a expressão ‘indústria cultural’ tal 
como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 
fascista (...) na medida em que o individuo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 
do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 
sistema que o envolve.” 

(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado) 
  

Adorno e Horkeimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, pois 
em ambos ocorre 

a)  um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 
sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais ,  

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 
capacidade de reflexão. 

d) um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 
de si e da sociedade em que vive. 

e) o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 
este produz divergências no âmbito da sociedade. 
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Gabarito 

 

1.  A 

A correta. Tal como pretendia Kant com a racionalidade e a intencionalidade, ou seja, que a razão 

emancipasse os indivíduos, Habermas defende a teoria da ação comunicativa, uma comunicação 

emancipadora da razão instrumental criada para dominação. 

B, C, D e E incorretas. A ética do discurso valida as normas morais desde que o discurso se apoie na 

emancipação do indivíduo, e não de forma meramente utilitarista. Desta maneira a retórica serviria para 

atingir fins libertadores e não dominadores ou subjugadores,  tal como a utilizaram, com fins próprios, os 

absolutistas ou os totalitaristas e autoritaristas, e os demais que não fizeram vingar o projeto iluminista.  

 

2.  E 

Para os frankfurtianos a razão instrumental é mais eficiente para a manutenção do capitalismo e não 

para sua superação. 

 

3.  C 

Para Habermas, deve-se recuperar a racionalidade não instrumental a fim de que os sujeitos livres 

possam se comunicar. A ideologia proveniente da razão técnica produz desigualdades nos discursos,  

inviabilizando que a interação humana comunicativa se realize plenamente. Habermas defende o projeto 

iluminista não realizado, principalmente o projeto kantiano de emancipação. 

 

4.  D 

Um sujeito livre tem suas escolhas particulares e o direito de defendê-las nas discussões políticas. 

Entretanto, deve abrir mão delas quando seu discurso for "inferior" aos dos demais. 

 

5.  B 

Segundo a mecânica proposta por Descartes, a racionalidade instrumental é aquela orientada para a 

dominação e controle técnico da natureza e isso inclui o ser humano. Ou seja, a mecanização gerou a 

autonomia da razão, mas de uma razão instrumental, diferente daquela que faz parte do homem e o ajuda 

a situar-se melhor no mundo. Tal razão instrumental deu condições ao homem de entender a natureza e, 

como saber é poder, o poder de dominação solidificou-se entre poucos, que sujeitaram os demais. 

 

6.  A 

A razão instrumental, que está a serviço de poucos, gerou alienação e desumanizou o sentido da ciência.  

 

7.  C 

A, B, D e E – Incorretas. Para Habermas não há autoridade, tradicionalismo, utilitarismo ou construção 

de argumentos que assegure a validade da moral para um grupo de pessoas ou universalmente.  

C – Correta. Para Habermas, o discurso é a maneira pela qual se expressam os pontos de vista, os 

sentimentos, e ele está desamparado pela assimetria que há entre as partes (passiva e ativa). Entretanto,  

se as pessoas se dispõem a usar o discurso para avaliar o que é bom ou mau na prática, de maneira 

racional e com pretensão de correção de si mesmo, se for o caso, o discurso se torna a ferramenta 

essencial para alcançar a verdade. Por isso propõe a ética do discurso. 
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8.  C 

A, B, D e E – Incorretas. A ampliação da economia além das fronteiras revela os interesses econômicos 

dos países mas não os integra e nem fortalece a cidadania mundial.  O intercâmbio tende a padronizar a 

cultura e a sociedade, mas isso não representa uma relação positiva. Pelo contrário, para Habermas, isso 

indica um descaso com as características peculiares de cada povo.  

C – Correta. A redução no exercício democrático se dá por conta da descentralização nacional das 

tomadas de decisões que beneficiariam a nação. Apesar de ter pontos positivos, a globalização 

econômica e social torna as decisões locais em decisões globais porque influenciam o mercado como 

um todo, ou seja, as tomadas de decisões nivelam as necessidades e restringem a autonomia local à 

vontade e à necessidade global. 

 

9.  B 

a) Incorreta. O autor critica a postura, constituída ao longo do tempo, que privilegia somente o debate 

aposteriori das descobertas da ciência. Portanto, o debate e o estabelecimento de limites devem 

ocorrer até mesmo antes da existência real de um procedimento científico. 

b) Correta. O autor defende a necessidade de se estabelecer claramente um limite entre eugenia positiva 

e negativa, para evitar que desapareçam os limites entre a cura de doenças preexistentes e a busca 

meramente pelo aperfeiçoamento do ser humano. O fato de se extrapolarem os limites provocaria 

consequências éticas importantes. 

c) Incorreta. Essa é a crítica feita pelo autor aos autores de orientação liberal. Habermas defende que 

cabe à sociedade estabelecer limites à pesquisa. 

d) Incorreta. De forma alguma cabe aos pais fazer tais escolhas. Essa é mais uma crítica feita pelo autor 

aos autores de orientação liberal. 

e) Incorreta. Não se pode atribuir ao ritmo lento da produção legislativa a justificativa de tornar sem 

sentido o estabelecimento de limites ético-normativos. Antes, pelo contrário, o autor defende a 

necessidade cada vez mais urgente de limites ético-normativos para a ciência. 

 

10.  D 

A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade,  

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa 

C está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não 

há aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim, faltam elementos para o 

debate. 
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Ondas: classificações e ondas periódicas 

 

Resumo 

 

Qualquer pessoa que já viu uma onda do mar tem uma noção intuitiva de onda. Contudo, uma onda do mar 

tem muitas variáveis e acaba confundindo um pouco alguns estudantes. Pense em uma onda como uma 

perturbação que se propaga. Por exemplo: uma fileira de dominós que é derrubada. Os dominós vão caindo e 

você vai acompanhando o movimento. Mas qual movimento? Os dominós não andam. Apenas caem uns 

sobre os outros. Mas essa queda é contínua. Essa queda se propaga.  Assim como pessoas num estádio que 

se levantam e sentam em ordem (formam a ola), tem-se a impressão de que algo se movimenta, contudo é a 

perturbação (levantar e sentar) que se propaga. 

Então ondas: 

• São perturbações que se propagam. 

• Transportam energia. 

• Não transportam matéria (a matéria recebe energia e se movimenta). 

 

Classificação 

• Quanto à natureza: 

Mecânica: necessita de um meio para se propagar. Ex: ondas sonoras (som). 

Eletromagnética: não necessita de um meio para se propagar. Ex: radiação eletromagnética (luz). 

 

• Quanto à forma de propagação: 

Longitudinal: as partículas do meio vibram na direção da propagação. 

Ex: Som  

 

Transversal: as partículas do meio vibram com direção perpendicular à de propagação. 

Ex: Luz 
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Ondas Periódicas: características 

É preciso reconhecer algumas características das ondas: o ponto mais alto é chamado de crista e o ponto 

mais baixo é chamado de vale ou depressão. 

A distância do eixo central até o ponto mais alto ou até o mais baixo é chamado de amplitude. 

 

 

A = amplitude 

λ = comprimento de onda (distância entre duas cristas ou entre dois vales) 

 

Muitos exercícios sobre ondas envolvem apenas o uso da equação de velocidade. É muito importante saber 

reconhecer o comprimento de onda. Para uma onda como a anterior, onde os vales e cristas podem ser 

medidos com facilidade, não há problema em identificar o comprimento de onda.  

Agora imagine uma pedra lançada em um lago. As ondas que se formam têm a aparência de círculos 

concêntricos. As linhas das circunferências correspondem às cristas. Então o comprimento de onda é 

encontrado como na figura a seguir. 

 

Outra forma de identificar o comprimento de onda é encontrar uma das figuras a seguir. 
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Dica: para não esquecer como é o comprimento de onda lembre-se do desenho a seguir: 

 

 

Associe a figura a alguma coisa que possa lembrar: uma máscara, o símbolo de infinito, dois quibes, duas 

bolas de futebol americano, um par de olhos ou qualquer coisa que lembre a figura. 

Observe que mesmo que apareçam várias dessas figuras, o comprimento de onda possui apenas aquele 

desenho. 

 

 

Na figura anterior há dois comprimentos de onda. 

 

Grandezas envolvidas no estudo das ondas 

Definições: 

• Período(T): tempo necessário para completar uma oscilação. Unidade (T) = s 

• Frequência (f): número de oscilações em um período definido. Unidade (f) = s-1 = RPS = Hz 

• Velocidade (v) = razão entre o comprimento de onda e o período da onda. 

 

 

 

Fenômenos Ondulatórios 

Reflexão 

A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise diferenciada para 

alguns casos. 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 
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Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 

Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir um 

pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a corda. 

Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 
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Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma estrutura da 

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda é 

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram mudanças 

nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda do mar, basta 

mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a velocidade no ar 

quente é diferente do ar frio. 

 

Refração em superfície  

 

O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 

Refração em cordas 

A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades lineares 

diferentes. 

Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 
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Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há também 

o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, funciona 

como reflexão de corda livre). 

 

Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 

 

Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 

A Lei de Snell também é válida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na óptica seu 

uso comum é com o índice de refração 

 

Difração  

A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem dimensões 

próximas do obstáculo (ou abertura). 
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Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 

Interferência em cordas: 

Fases iguais: as amplitudes se somam. 

 

Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 

Interferência em superfície 

Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 
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Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 

Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 

A fórmula que identifica a interferência é: 

 

onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um 

atraso entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

 
 

Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 

 

Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 

Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 

Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, mas 

do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que se 

propaga apenas na direção da fresta. 
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O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 

 

Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de propagação. Se 

outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não atravessará, ficando 

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 

Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 

Girando 90o não passa luz 
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Exercícios 

 

1. A figura representa, nos instantes t = 0 s e t = 2,0 s, configurações de uma corda sob tensão constante, 

na qual se propaga um pulso cuja forma não varia.  

 
Qual a velocidade de propagação do pulso?  

a) 0,1 m/s. 

b) 0,2 m/s. 

c) 0,3 m/s. 

d) 0,4 m/s. 

e) 0,5 m/s. 

 

 

2. Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na figura, 

a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no instante t 

= 0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila. 

 

 
 

Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação 

da boia valem  

a) 2,5 m/s e 0,2 s.  

b) 5,0 m/s e 0,4 s.  

c) 0,5 m/s e 0,2 s.  

d) 5,0 m/s e 0,8 s.  

e) 2,5 m/s e 0,8 s. 
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3. Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada que tem uma das extremidades fixada em 

uma parede, conforme mostra a figura a seguir. 
 

 
 

Depois de o pulso A ter sofrido reflexão no ponto da corda fixo na parede, ocorrerá interferência entre 

os dois pulsos. É CORRETO afirmar que a interferência entre esses dois pulsos é 

a) destrutiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

b) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

c) construtiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

d) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

e) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de existir, devido à absorção de energia durante a 

interação. 
  



 
 

 

 

12 

Física 
 

4. A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, 

conforme a figura. 
 

 
 

Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os 

espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares: 

 

 
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o  

a) V 

b) IV 

c) III 

d) II 

e) I 
 
 

5. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio 

homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a Região 

Amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir 

ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de 

ondas planas entre o litoral do Brasil e a Região Amazônica é possível por meio da 
a) reflexão.  

b) refração.  

c) difração. 

d) polarização. 

e) interferência. 
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6. A figura mostra, em certo instante, três pequenos barcos A, B e C em alto mar, submetidos à ação de 

uma onda suave, praticamente harmônica, que se propaga da esquerda para a direita; observe que o 

barco B está no ponto mais baixo da onda 

 

 
 

Considerando que os barcos têm apenas movimento vertical devido à passagem da onda, marque a 

alternativa que indica para cada barco se sua velocidade vertical é nula, se tem sentido para cima, ou 

se tem sentido para baixo, no instante considerado. 

a) 𝑉𝑎  é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜. 

b) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑐  é 𝑛𝑢𝑙𝑎. 

c) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑛𝑢𝑙𝑎. 

d) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜. 

e) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑏 é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎. 

 

 

7. A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade V1 = 12 m/s em uma 
corda AB cuja densidade linear é µ1. Esta corda está ligada a outra BC cuja densidade linear é µ2; sendo 
a velocidade de propagação da onda V2 = 8 m/s. 
 

 
 

O comprimento da onda quando se propaga na corda BC; 

a) 2 cm. 

b) 1 cm. 

c) 3 cm. 

d) 5 cm. 

e) 4 cm. 
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8. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 m de 
comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em 
dois instantes de tempo, separados de 1,5 segundo. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu 
uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. 
 

 
 

Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta 

constante, é  

a) 4 m/s.  

b) 6 m/s.  

c) 8 m/s. 

d) 10 m/s. 

e) 12 m/s. 

 

 

9. Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 m/s. Nessa 

mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética com comprimento de onda 2.106 µm 

viajando em sentido contrário. Assim, é correto afirmar que as duas ondas têm 

a) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência construtiva. 

b) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência destrutiva. 

c) mesmo comprimento de onda, e não pode haver interferência. 

d) diferentes comprimentos de onda, e não pode haver interferência. 
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10. Terremotos, ou sismos, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, 

causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre. Esses choques liberam 

uma grande quantidade de energia, a qual se propaga pela Terra, em todas as direções, por meio de 

ondas elásticas.  
Diversos tipos de ondas elásticas são produzidos quando ocorre um terremoto. Os tipos mais 

importantes são: 

• Ondas P (ou primárias) – movimentam as partículas do solo, comprimindo-as e dilatando-as. A 

direção do movimento das partículas é paralela à direção de propagação da onda;  

• Ondas S (ou secundárias) – movimentam as partículas do solo perpendicularmente à direção da 

propagação da onda.  

 

A figura a seguir mostra como varia a velocidade das ondas em função da profundidade. 

 

 
 

Com base na análise do texto e da figura, podemos concluir que  

a) as ondas s são sempre mais rápidas que as ondas p.  

b) as ondas s são longitudinais.  

c) as ondas p são transversais.  

d) as ondas p, à medida que se propagam, possuem sempre velocidades crescentes.  

e) as ondas s e p sofrem refração no interior do planeta terra. 
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Gabarito 

 

1. A 

10 cm/s  

A distância entre duas cristas na figura é de 20 cm, ou seja, este é o comprimento de onda λ. 
O período T é de 2s. 
A velocidade de propagação v da onda será dada por: 
V = λ/T = 20/2 = 10 cm/s = 0,1 m/s 

 
2. E 

Observa-se pelo esquema que a onda percorre uma distância de 0,5 m durante um intervalo de tempo de 
0,2 seg. Como V=∆S/∆t, temos V = 0,5 / 0,2 = 2,5 m/s. Como a onda percorreu apenas ¼ do seu 
comprimento num tempo t = 0,2s, para percorrer o tempo total, teremos T = 4 .0,2 = 0,8s. 

 
3. B 

Como o pulso A retornará invertido (extremidade fixa) ao se superpuserem os dois pulsos sofrerão 
interferência destrutiva e em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características 
originais. 

 
4. B 

 
 

5. A 

 
 

6. D 

VA: vertical para cima e VB nulo e Vc vertical para baixo 

 

7. B 

𝑓 =
𝑣1

𝜆1
=

12

0,015
= 800𝐻𝑧 →  𝜆2 =

𝑣2

𝑓
=

8

800
= 0,01𝑚 = 1𝑐𝑚  
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8. E 

Vemos que a frente do pulso, no intervalo de 1,5 s, percorreu as posições de 9 a 15 m (6 m), sofrendo 
reflexão. Depois, retornou da posição 15 m até a de 3 m (12 m). Portanto, ∆x = 12 + 6 = 18 m. 
V = ∆x / ∆t = 18/1,5 = 12 m/s  

 
9. C 

 
 

10. E 

Quando o meio, ou condições do meio são alteradas na propagação de alguma onda, sua velocidade 
muda, caracterizando a ocorrência de refração. 
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Ondas: estacionárias e acústica 

 

Resumo 

 

Acústica 

- Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

- Batimento: sons de frequências próximas. 

- Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

- Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

- Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

- Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

Unidade: W/m2. 

Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala logarítmica. 

- Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou do 

observador da onda. 

 

Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 
Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 

onde n é o número do harmônico 

Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número de 

"quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 
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Ondas estacionárias em tubos 

- aberto: forma ventre 

- fechado: forma nó 

 

 

A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 

O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 
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Exercícios 

 

1. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440,0 Hz ao vibrar livremente, quando 

tocada na região da boca, como mostra a figura 1.  Pressiona-se então a corda, a L/3 de distância da 

pestana, como mostra a figura 2.   

 
A frequência fundamental emitida pela corda pressionada, quando tocada na região da boca, será de  

a) 660,0 Hz.  

b) 146,6 Hz.  

c) 880,0 Hz.  

d) 293,3 Hz. 
 

 

2. Dois tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica: o primeiro é aberto 

nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a 

temperatura ambiente seja de 20 C e a velocidade do som igual a 344 m/s, assinale a alternativa que 

representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo.  

a) 2,0  

b) 1,0  

c) 8,0  

d) 0,50  

e) 0,25 
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3. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas amplitudes 

representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. A propriedade que permite distinguir o som 

dos dois instrumentos é: 

 

a) o comprimento de onda  

b) a amplitude  

c) o timbre  

d) a velocidade de propagação  

e) a frequência 

 

 

4. Um violão possui seis cordas de mesmo comprimento L, porém, de massas diferentes. A velocidade de 

propagação de uma onda transversal em uma corda é dada por 𝑣 = √𝑇/𝜇, onde T é a tração exercida na 

corda e µ, sua densidade linear. A corda vibra no modo fundamental, no qual o comprimento L 

corresponde a meio comprimento de onda λ. A frequência de vibração de uma corda do violão aumentará 

se  

a) µ aumentar. 

b) v diminuir. 

c) L diminuir. 

d) λ aumentar. 

e) T diminuir. 
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5. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são 

produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das 

cordas do violão com a onda sonora correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm:  

a) a mesma amplitude.  

b) a mesma frequência.  

c) a mesma velocidade de propagação.  

d) o mesmo comprimento de onda.  

 

 

6. Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um diapasão 

de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta da proveta indica ressonância. Uma onda 

sonora estacionária possível é representada na figura a seguir. A velocidade do som, nessas condições, 

é, em m/s, 

 

a) 326.  

b) 334.  

c) 342. 

d) 350. 

e) 358. 
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7. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 

seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-

se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa 

de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do 

forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte 

da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida?  

a) I e III  

b) I e V  

c) II e III  

d) II e IV  

e) II e V 

 

 

8. O gráfico a seguir apresenta a variação de pressão em função do tempo para o som produzido, no ar, por 

dois instrumentos musicais. 

 

 
Está correto afirmar que os dois sons 

a) correspondem a notas musicais diferentes. 

b) possuem amplitudes diferentes. 

c) possuem frequências diferentes. 

d) possuem velocidades diferentes. 

e) possuem timbres diferentes. 
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9. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o 

acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O ouvido 

absoluto é uma característica perceptual de Poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem 

outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 

ago. 2012 (adaptado). 

 

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a  

a) frequência.  

b) intensidade.  

c) forma da onda.  

d) amplitude da onda.  

e) velocidade de propagação. 

 

 

10. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 cm 

de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. 

 

 
Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Calcule a frequência fundamental de vibração da 

coluna de ar contida nesse canal. 

a) 1200 Hz 

b) 2100 Hz 

c) 3000 Hz 

d) 3400 Hz 

e) 4500 Hz 
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Gabarito 

 

1. A 

Frequência f no estado fundamental (n = 1) num tubo do tipo aberto: 

f = nv/2L → f = v/2L 

Como a mudança no comprimento é feita no mesmo instrumento que não muda de meio, a velocidade de 

propagação da onda não muda, isto é, teremos que: 

v = 2Lf 

v = 2.440.L = 880.L (I) 

 

Fazendo a diferença de comprimento, 

L- L/3 = 2L/3 

 

teremos que a nova frequência f’ será: 

f’ = v/(2.2L/3) e substituindo em I, 

f’ = 880.L/3L/4 = 660 Hz 

 

2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. C 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 
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4. C 

 

 

5. B 

O enunciado descreve um exemplo de refração, em que há mudança na direção de uma onda ao atravessar 

a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a velocidade de 

propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade 

é a frequência, que não se altera. 

 

6. C 

A proveta equivale a um tubo sonoro fechado, cujo comprimento é L = 40 – 10 = 30 cm = 0,3 m. A onda 

representada na figura correspondo ao 3º harmônico e como a proveta está em ressonância com o 

diapasão, concluímos que f3 = 855 Hz. 

Só que f3 = 3v/4L 

Então, 

v = f3.4L/3 = 855.4.0.3/3 = 342 m/s 

 

7. A 

 

 

8. E 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

 

9. A 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequência
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10. D 

O tubo sonoro é fechado, então: 

L = λ/4 

0,025 = λ/4 → λ = 0,1 m 

Aplicando a equação fundamental da ondulatória, temos que: 

V = λf → 340 = 0,1.f → f = 3400 Hz 

 

 



 
 

 

 

1 

Física 
 

Exercícios de Ondas: classificações e ondas periódicas 

 

Exercícios 

 

1. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao 

comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na 

figura abaixo, e sabendo que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está compreendido 

entre 4,0 × 1014 Hz e 7,5 × 1014 Hz, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio 

de luz seria (Se necessário, utilize c = 3 × 108 m/s.) 

 

 
 

a) o ribossomo. 

b) o retículo endoplasmático. 

c) a mitocôndria. 

d) o cloroplasto. 

 

 

2. Em mídias ópticas como CDs, DVDs e blue-rays, a informação é representada na forma de bits (zeros e 

uns) e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor “zero”, o laser brilha 

intensamente, de modo a “queimar” (tornar opaca) uma pequena área do disco, de tamanho comparável 

a seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar 

a capacidade de armazenamento de dados em cada disco; em outras palavras, a área usada para se 

representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. 

Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado no 

texto? 

a) A diminuição de sua energia. 

b) O aumento da frequência. 

c) A diminuição de sua amplitude. 

d) O aumento de sua intensidade. 

e) A diminuição de sua velocidade. 
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3. A velocidade de propagação v de um pulso transversal numa corda depende da força de 

tração T com que a corda é esticada e de sua densidade linear (massa por unidade de comprimento): 

𝑣 = √
𝑇

𝜇
. Um cabo de aço, com 2,0 m de comprimento e 200 g de massa, é esticado com força de tração 

de 40 N. A velocidade de propagação de um pulso nesse cabo é, em metros por segundo: 

a)  1,0  

b)  2,0  

c)  4,0 

d) 20 

e) 40 

 

 

4. Duas ondas de mesma amplitude se propagam numa corda uniforme, em sentidos contrários, conforme 

a ilustração. 

 
No instante em que o pulso 1 ficar superposto ao pulso 2, a forma da corda será: 
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5. Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na figura, 

a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no instante t = 

0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila. 

 
 

Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação 

da boia valem  

a) 2,5 m/s e 0,2 s.  

b) 5,0 m/s e 0,4 s.  

c) 0,5 m/s e 0,2 s.  

d) 5,0 m/s e 0,8 s.  

e) 2,5 m/s e 0,8 s. 

 

 

6. A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências. 

 

Região do espectro 

eletromagnético 
Faixa de frequência (Hz)  

Ondas de rádio 93,0 10   

Micro-ondas 93,0 10  a 123,0 10  

Infravermelho 123,0 10  a 144,3 10  

Visível 144,3 10  a 147,5 10  

Ultravioleta 147,5 10  a 173,0 10  

Raios X 173,0 10  a 193,0 10  

Raios gama 193,0 10   

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.) 

 

Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade 83,0 10 m s  

aproximadamente e que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm.  As ondas 

emitidas por esse radar são  

a) infravermelho.    

b) ultravioleta.    

c) raios X.    

d) micro-ondas.    

e) ondas de rádio.    
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7. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell em meados do século XIX, e sua comprovação 

experimental veio depois com os trabalhos de Hertz. Hoje em dia, são muito utilizadas na comunicação. 

Sobre as ondas eletromagnéticas, pode-se dizer que  

a) todas têm a mesma frequência.    

b) todas têm a mesma amplitude.    

c) são formadas por campo elétrico e por campo magnético constantes.    

d) são formadas por campo elétrico e por campo magnético variáveis.    

e) a velocidade é constante e igual a 1300.000 km s−  em qualquer lugar.    

 

8. Considere um sistema formado por duas cordas elásticas diferentes, com densidades lineares 1μ  e 2,μ  

tal que 1 2.μ μ  Na corda de densidade linear 1μ  é produzido um pulso que se desloca com velocidade 

constante e igual a v,  conforme indicado na figura abaixo.  

 

 
 

Após um intervalo de tempo t,  depois de o pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o 

pulso refratado percorreu uma distância 3  vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. 

Com base nessas informações, podemos afirmar, respectivamente, que a relação entre as densidades 

lineares das duas cordas e que as fases dos pulsos refletido e refratado estão corretamente relacionados 

na alternativa:  

a) 1 23 ,μ μ=   o pulso refletido sofre inversão de fase mas o pulso refratado não sofre inversão de fase.    

b) 1 23 ,μ μ=   os pulsos refletido e refratado não sofrem inversão de fase.    

c) 1 29 ,μ μ=   o pulso refletido não sofre inversão de fase mas o pulso refratado sofre inversão de fase.    

d) 1 29 ,μ μ=   os pulsos refletido e refratado não sofrem inversão de fase.    
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9. A figura representa, nos instantes t = 0 s e t = 2,0 s, configurações de uma corda sob tensão constante, 

na qual se propaga um pulso cuja forma não varia.  

 
Qual a velocidade de propagação do pulso?  

a) 0,1 m/s. 

b) 0,2 m/s. 

c) 0,3 m/s. 

d) 0,4 m/s. 

e) 0,5 m/s. 

 

 

10. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 m de 
comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em 
dois instantes de tempo, separados de 1,5 segundo. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu uma 
reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. 
 

 
 

Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta 

constante, é  

a) 4 m/s.  

b) 6 m/s.  

c) 8 m/s. 

d) 10 m/s. 

e) 12 m/s. 
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Gabarito 

 

1. B 

Pela equação fundamental da ondulatória: 

c
c f .

f
λ λ=  =  

Pela expressão, o menor comprimento de onda corresponde à maior frequência. Assim: 

8
7 9

14

3 10
4 10 m 400 10 m 400 nm.

7,5 10
λ λ− −
= =  =   =


 

 

Assim, poderiam ser vistas estruturas com tamanho maior ou igual a 400 nm.  Das mostradas na figura, a 

menor é o retículo endoplasmático, com 420 nm.  

 

2. B 

Como o tamanho da área queimada é comparável ao comprimento de onda do laser, segue que esta deve 

ser diminuída para se aumentar a capacidade de armazenamento.  

Pela equação da onda de luz: 

c
c f

f
λ λ=  =  

Portanto, para se atingir o objetivo, deve-se aumentar a sua frequência.  

 

3. D 

 
 

4. B 
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5. E 

 
 

6. D 

Para resolver a questão, basta calcular a frequência da onda e comparar o resultado com a tabela fornecida, 

encaixando assim, em uma região do espectro eletromagnético. 

Cálculo da frequência: 

−


=   = =  = 



8
10

2

v 3,0 10 m s
v f f f 1,5 10 Hz

2,0 10 m
λ

λ
 

 Logo, comparando com a tabela, identificamos como a frequência típica de micro-ondas.  

 

7. D 

As ondas eletromagnéticas (OEM) caracterizam-se por terem campos elétricos e magnéticos dados por 

funções senoidais transversais entre si, e, portanto, são variáveis, tendo ainda uma gama de frequências 

desde os raios cósmicos até as ondas de rádio, de diversas amplitudes, possuindo características de 

velocidades dependentes do meio em que estão se propagando, sendo que, no vácuo temos a velocidade 

máxima de propagação de aproximadamente 1300.000 km s .−   
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8. D 

Sabendo que a velocidade de propagação de uma onda na corda depende da intensidade da força de tração 

T  na mesma e da sua densidade linear ,μ  de acordo com a equação: 

T
v

μ
=   

 

E que a onda refratada na corda de menor densidade linear possui o triplo da velocidade da corda de maior 

densidade linear, podemos relacionar as duas equações lembrando que as trações nas cordas são iguais. 

Para a corda 1: 

1
1

T
v

μ
=  

 

E para a corda 2: 

2 1
2

T
v 3v

μ
= =  

 

Fazendo a razão da corda 2 pela 1: 

1

1

T

3v

v
=

2

T

μ 1
1 2

2

1

3 9
μ

μ μ
μ

μ

 =  =  

 

Por fim, o pulso da corda de maior densidade (corda grossa) não sofre inversão de fase ao encontrar com 

a corda de menor densidade (corda fina), nem para a refração e tão pouco para a reflexão. Ver figura 

ilustrativa abaixo. 

  

  
 

 
 
9. A 

10 cm/s  
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A distância entre duas cristas na figura é de 20 cm, ou seja, este é o comprimento de onda λ. 
O período T é de 2s. 
A velocidade de propagação v da onda será dada por: 
V = λ/T = 20/2 = 10 cm/s = 0,1 m/s 
 
 

10. E 

Vemos que a frente do pulso, no intervalo de 1,5 s, percorreu as posições de 9 a 15 m (6 m), sofrendo 
reflexão. Depois, retornou da posição 15 m até a de 3 m (12 m). Portanto, ∆x = 12 + 6 = 18 m. 
V = ∆x / ∆t = 18/1,5 = 12 m/s  
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Exercícios teóricos de Fenômenos ondulatórios 

 

Exercícios 

 

1. Na medida em que se aproximam da beira da praia, as ondas reduzem a sua velocidade de propagação. 

Isso ocasiona uma redução no comprimento da onda, deixando as cristas mais próximas. Além disso, 

outra consequência da redução da velocidade da onda é a mudança na direção de propagação das 

ondas, o que faz com que as ondas cheguem com velocidades perpendiculares à orla da praia. 

Esse fenômeno ondulatório é entendido como:  

a) Reflexão.    

b) Refração.    

c) Interferência.    

d) Polarização.    

e) Difração.    

 

 

2. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos 

após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas 

localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em 

detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e 

nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas 

mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que 

uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso. 

A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um 

morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?  

a) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.    

b) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.    

c) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.    

d) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.    

e) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.     
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3. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. 

 

Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente,  

a) refração – interferência - difração.    

b) difração – interferência - refração.    

c) interferência - difração -refração.    

d) difração - refração - interferência.    

e) interferência - refração - difração.    

 

 

4. Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das 
torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as “vibrações” produzidas. Se 
todos os torcedores, ao mesmo tempo, começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as 
estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que 
melhor descreve a situação trágica mencionada é:  

a) Reflexão.    

b) Refração.    

c) Ressonância.    

d) Difração.    

e) Convecção.    

 

 

5. Um apontador laser, também conhecido como “laser pointer”, é direcionado não perpendicularmente 
para a superfície da água de um tanque, com o líquido em repouso. O raio de luz monocromático incide 
sobre a superfície, sendo parcialmente refletido e parcialmente refratado. Em relação ao raio incidente, 
o refratado muda   

a) a frequência.     

b) o índice de refração.     

c) a velocidade de propagação.     

d) a densidade.     
  



 
 

 

 

3 

Física 
 

6. A figura a seguir representa dois pulsos produzidos nas extremidades opostas de uma corda. 

 

Assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro dos dois pulsos.  

 
 

 

7. Uma corda é composta de dois segmentos de densidades de massa bem distintas. Um pulso é criado 

no segmento de menor densidade e se propaga em direção à junção entre os segmentos, conforme 

representa a figura abaixo. 

 

Assinale, entre as alternativas, aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está 

passando pelo mesmo ponto x indicado no diagrama acima.  

a)     b)  

c)  d)  

e)  

 

 
 

a)  
b)  

c)  

d)  

e)  
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8. Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e S2 são fendas nos obstáculos A e B. 

 

Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura.  

a) Reflexão e difração    

b) Difração e interferência    

c) Polarização e interferência    

d) Reflexão e interferência    
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9. Numa aula no Laboratório de Física, o professor faz, para seus alunos, a experiência que se descreve a 
seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular, em que há duas regiões - I e II -, de 
profundidades diferentes. 
Esse recipiente, visto de cima, está representado nesta figura: 

 

No lado esquerdo da região I, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente, com frequência 

constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região I e propagam-se pela 

região II, até atingirem o lado direito do recipiente. 

Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Dois dos alunos que assistem ao 

experimento fazem, então, estas observações: 

Bernardo: “A frequência das ondas na região • I é menor que na região II.” 

Rodrigo: “A velocidade das ondas na região • I é maior que na região II.” 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que:  

a) Apenas a observação do Bernardo está certa.    

b) Apenas a observação do Rodrigo está certa.    

c) Ambas as observações estão certas.    

d) Nenhuma das duas observações está certa.    

 

 

10. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga, de modo 

simplificado, por três meios consecutivos: o ar, no ouvido médio, um meio sólido (os ossos martelo, 

bigorna e estribo) e um meio líquido, no interior da cóclea. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras 

têm  

a) mudança de frequência de um meio para o outro.    

b) manutenção da amplitude entre os meios.    

c) mudança de velocidade de propagação de um meio para o outro.    

d) manutenção na forma de onda e na frequência entre os meios.    
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Gabarito 

 

1. B 

À medida que as ondas se aproximam da costa, a profundidade do mar diminui, alterando a velocidade 

de propagação das ondas e o comprimento de onda, mas mantendo a frequência das ondas constante. 

Este fenômeno ondulatório é chamado de REFRAÇÃO e obedece a equação definida como Lei de Snell-

Descartes.   

 

2. A 

Como a mariposa está se afastando, a intensidade do som recebido como eco diminui e o tempo de 

retorno aumenta.   

 

3. B 

No primeiro caso, a onda está contornando o obstáculo → difração. 

No segundo caso, após haver difração nas fendas, as ondas estão interferindo → interferência. 

No terceiro caso, houve uma mudança de comprimento de onda devido à mudança de velocidade e de 

meio, o que caracteriza uma refração → refração.   

 

4. C 

Quando pulsos de uma certa frequência atingem um sistema que tem vibração natural de mesma 

frequência, o sistema absorve energia desses pulsos, aumentando a amplitude de vibração, podendo 

atingir o colapso. A esse fenômeno, dá-se o nome de ressonância.   

 

5. C 

A questão trata de conceitos a respeito da refração da luz. Na refração, as características do feixe 

luminoso que podem mudar ao sofrer refração é a velocidade e o comprimento de onda.  

A frequência não irá mudar, pois esta depende da fonte luminosa. 

O índice de refração é uma característica do meio, e não do feixe luminoso.   

 

6. B 

Desprezando dissipações de energia, pelo princípio da independência, após o encontro, cada pulso segue 

sua trajetória como era antes desse encontro.   

 

7. E 

O pulso refratado nunca sofre inversão de fase. O refletido sofre inversão quando o sentido de propagação 

é da corda mais densa para a menos densa. Para cordas, a mais densa é mais refringente, portanto, no 

caso, a velocidade do pulso refratado diminui. 

 

8. B   

Podemos observar o fenômeno de difração da onda quando a onda entre em choque com as paredes A 

e B. Após passar pela parede B, vemos que são produzidas 2 ondas que entram em interferência na parede 

C. 
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9. B 

A frequência não é alterada pela mudança de meio (refração). 

Assim, a afirmação de Bernardo é falsa. 

Sabemos que . Como f é constante, v e são diretamente proporcionais.  

No meio II, as distâncias entre as cristas são menores, ou seja, menor comprimento de onda, , quando 

em comparação com o meio I. Se houve redução no comprimento de onda, então houve redução na 

velocidade. 

Assim, o comentário do aluno Rodrigo está correto.   

 
10. C 

Relação entre as velocidades do som para os diferentes meios: 

sólidos líquidos gasesv v v 
 

Portanto, as ondas sonoras têm a sua velocidade alterada no percurso entre os diferentes meios.   
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Hidrografia: Rios voadores, consumo e conflitos 

 

Resumo 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil possui 

abundancia de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso quer dizer 

que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. Podemos perceber olhando para a lista acima 

que cada um desses usos tem um nível diferenciado de exigência em relação a qualidade e a quantidade de 

água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar limpa, mas precisa estar em 

quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. Já o abastecimento humano ou a pesca 

por exemplo exigem um nível melhor em relação a qualidade da água. Além disso, um uso que ocorre a 

montante do rio, ou seja, mais perto da nascente, pode acarretar consequências a jusante, ou seja, mais perto 

da foz. 

 

 

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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 Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio 

ocorre pela diversidade de demandas de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse 

hídrico.  

A contaminação hídrica que envolve diversos processos produtivos aumentam a pressão sobre o recurso. O 

próprio uso para saneamento por exemplo, requer um tratamento adequado para devolução dessa água ao 

ambiente natural, o que nem sempre acontece adequadamente. A poluição hídrica por agrotóxicos que ocorre 

de maneira dispersa, o que dificulta o mapeamento e tratamento do problema. Outro exemplo bem atual é os 

EUA que estão investindo no xisto para diminuir sua dependência do petróleo. A abertura de um poço de xisto 

exige em média entre 11 e 30 milhões de litros de água, além da contaminação da água pela mistura com 

produtos químicos. Assim, existe a água invisível, que é demandada na produção cotidiana, a água que a 

gente não vê.  

 

 

Assim, a qualidade da água e a contaminação contam mais para o desbalanço hídrico que estamos sofrendo 

do que a ausência dela propriamente dita. Compreendendo a água como um recurso, devemos entender que 

as questões ambientais são também questões sociais, uma vez que o acesso a renda é decisivo para o acesso 

à qualidade do ar e da água, sendo a crise hídrica uma realidade mais que atual para muitas populações no 

Brasil.  

 
O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  
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Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Ineficiência de gestão e planejamento. 

 

A gestão do uso da água 

No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso 

animal e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer 

esses valores é importante para qualquer planejamento. A gestão deve garantir o uso múltiplo dos recursos 

hídricos.  

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

• Bacia hidrográfica: as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores 

de água que escoam materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída. 

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar 

ao consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente.  

 

Rios voadores  

A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. É uma floresta bem densa, com arvores 

enormes e é de formação bem antiga. Essas enormes árvores estão conectadas com o aquífero álter do chão. 

Ela funciona como uma bomba biótica de umidade que é capaz de sugar água do ar do oceano atlântico e faz 

circular umidade por toda a América do Sul, causando chuvas em regiões distantes. Até 2013 o Brasil já 

perdeu 763 mil km² da área original da floresta, o que equivale a três estados de São Paulo.  A cada dia, a 

floresta da bacia amazônica consegue transpirar 20 bilhões de toneladas de água, o que equivale a 20 trilhões 

de litros. É mais do que o rio amazonas despeja diariamente no oceano atlântico, 17 bilhões de toneladas de 

água por dia. Essa evapotranspiração alimenta as nuvens e, com a ajuda das correntes de ventos levam 

umidade Brasil a fora. O desmatamento, portanto, altera os padrões de pressão e pode causar o declínio dos 

ventos de umidade que vem do oceano para o continente. Desta forma, desmatar a Amazônia é gerar a seca.  
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Exercícios 

 

1. O artigo 1° da Lei Federal n° 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os seguintes 
fundamentos: 

I. a água é um bem de domínio público; 

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de 

milho e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio 

para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha 

chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade 

agrícola mencionada. Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1° da 

Lei das Águas? 

a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. 

b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo 
humano. 

c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado 
de valor econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o 
esgotamento do rio. 

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a água 
seja transferida para outros rios. 

 
 

2. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como consequência 
do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o 
Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios 
de São Paulo. 

SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 
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3. A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte fluvial pelos 

ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. 
BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

 

 

4.   

 

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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5. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 

do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 

algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

 
 

6. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 

lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 

agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 

crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais 

como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

 

 

7. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 

comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 
TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta 

natural ― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a 

vegetação é fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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8. Analise o mapa. 
 

 
 
A correlação entre o mapa e a hidrografia brasileira permite afirmar que:  

a) no Centro-Oeste, a presença da bacia do Parnaíba garante chuvas constantes ao longo do ano.    

b) na Amazônia, as águas provenientes das chuvas ficam contidas pelas barreiras naturais do 
Planalto Meridional.    

c) no sertão nordestino, os menores índices pluviométricos favorecem a concentração de rios 
intermitentes.    

d) na parcela oeste da região Sul, espera-se que os rios perenes sequem durante os meses de menor 
precipitação.    

e) na região Sudeste, a elevada média de precipitação anual é explicada pelos rios temporários que 
cortam a região.    
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9. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos 

agricultores a adotarem medidas que ajudam a recuperar nascentes. A iniciativa faz parte do projeto 

Olhos D’Água, do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou em sua propriedade uma área da Mata 

Atlântica e, por consequência, nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofreram muito com a seca: 

nascentes das fazendas estão cercadas com arame, o gado não chega perto, e mudas de árvores foram 

plantadas em volta. Até agora, mais de 1200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de 

intervenção. 
Disponóvel em: g1.globo.com, 11/03/2015. Adaptado. 

 
O impacto da intervenção citada sobre a bacia hidrográfica local é a redução ao longo do ano da:  

a) área da várzea    

b) carga do aquífero    

c) oscilação da vazão    

d) taxa de infiltração 

e) área de captação   

 
 

10. O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos hídricos. A 

disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o País, indica uma 

situação satisfatória [...]. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial 

desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. [...] O conhecimento da distribuição espacial da 

precipitação e, consequentemente, o da oferta de água, é de fundamental importância para determinar 

o balanço hídrico nas bacias brasileiras.  
Disponível em:http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/webSite_relatorioConjuntura/projeto/index.hml., p.37. 

Acesso em 09 set. 2014  

 
Sobre o uso, gestão e disponibilidade dos recursos hídricos no país, é possível afirmar.   

a) A disponibilidade espacial dos recursos hídricos pode variar em função da sazonalidade, haja vista 
a diferença da precipitação, segundo os meses do ano e as regiões brasileiras.     

b) A região hidrográfica do rio São Francisco tem como característica os maiores índices de 
precipitação do Brasil, enquanto na região hidrográfica da Amazônia são observados os menos 
índices de precipitação.     

c) Uma das características do sistema de abastecimento de água para consumo humano no Brasil é 
a preponderância do uso de aquíferos.     

d) Há uma forte relação entre cobertura vegetal e água, pois o desmatamento pode provocar a 
diminuição do escoamento superficial e redução da infiltração, o que pode alterar o ciclo 
hidrológico.     

e) Os problemas de abastecimento de água observados no Brasil são consequências de alterações 
da sazonalidade das chuvas causadas pelas mudanças climáticas globais, e do aumento da 
demanda.    
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Gabarito 

 

1. B 

Segundo a lei, o uso da água deve ser prioritário para o consumo humano e a dessedentação de animais. 

Mesmo considerando-se o direito de propriedade privada, a irrigação deve ser interrompida, em caso de 

escassez de água. 

 

2. B 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido que 

viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

 
3. E 

As canoas com motor queimam combustível para funcionar, assim liberam gases poluentes. A proposta 
do texto de substituir um motor que seria movido pela energia solar anula a necessidade de queima de 
combustível e de emissão de poluentes para a atmosfera. 
 

4. E 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

 

5. D 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento. 

 

6. E 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficiente. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

 

7. E 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período 

de tempo. Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que 

possui a floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o 

pico de vazão. 

 

8. c 

O menor volume de chuvas no sertão, gera uma baixa estocagem de água nos lençóis freáticos, que por 

sua vez, nos períodos de estiagem, não alimenta as nascentes, criando os rios intermitentes. 
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9. C 

O reflorestamento com espécies nativas, principalmente nas nascentes e ao longo de rios (Matas Ciliares) 

favoreceu a maior infiltração da água da chuva, alimentando os lençóis freáticos e aquíferos, levando a 

revitalização das nascentes, a conservação dos recursos hídricos, fazendo com que propriedades tenham 

maior volume de água, sendo menos afetadas por estiagens e crises hídricas. 

 

10. A 

A disponibilidade dos recursos hídricos é alterada pela sazonalidade, uma vez que no Brasil predomina 

um Verão chuvoso e um inverno mais seco.     
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Hidrografia: uso e reservas de água 

 

Resumo 

 

Quando estudamos essa questão, uma pergunta muito comum é: a água pode acabar? Essa dúvida surge, 

pois, de toda a água no mundo, apenas 3% é água doce, enquanto os 97% restantes estão nos oceanos e, 

devido à salinidade, não estão disponíveis para o consumo.  A dessalinização, processo físico-químico de 

remoção de sais da água, pode ser uma saída para essa questão, porém, apresenta um elevado custo 

econômico e energético em seu processo, o que encarece a água e pode limitar mais ainda seu acesso. 

Apesar de água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda (uso da água) e a oferta (disponibilidade de água). Esse desiquilíbrio é 

denominado estresse hídrico. 

 

O Brasil e as reservas hídricas 

O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas 

cidades que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse 

recurso por vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Falta de planejamento. 

 

 A gestão do uso da água 

Ao redor do mundo, podem ser identificados os mais diversos usos para a água: recreação, navegação, uso 

agrícola, abastecimento doméstico, geração de energia, uso industrial, pesca e aquicultura, entre outros. 

Mapear e identificar esses usos é uma tarefa fundamental para um menor gasto desse recurso. No Brasil, o 

setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal e 7% para 

uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses valores 

é importante para qualquer planejamento. Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

• Bacia hidrográfica: corresponde a toda área de captação da água de um rio e seus afluentes.  

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar 

ao consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente. 
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Exercícios 

 

1.  

 
EUA. Relatório da Academia Nacional de Ciências, 2008 (adaptado). 

 
Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização 

é explicada pelo(a) 

a) pioneirismo tecnológico. 

b) condição hidropedológica. 

c) escassez de água potável. 

d) efeito das mudanças climáticas. 

e) busca da sustentabilidade ambiental. 
 
 

2. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 

poderia ser motivada por: 

a) reduzida área de solos agricultáveis. 

b) ausência de reservas de águas subterrâneas. 

c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 
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3. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 

Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 

drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 

interferem no ciclo da água, alterando: 

a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. 

b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. 

c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 

d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. 

e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. 
 
 

4. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas, uma região de Minas 

Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas 

estão secando no Norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser 

a caixa-d’água do grande sertão de Minas. 
VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso 

em: 1 nov. 2014. 

 
As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do 
Cerrado, pois 
a) colaboram para formação de vegetação xerófila. 
b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 
c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 
d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 
e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

 
 

5.  

 
Disponível em: <http://sys2.sbgf.org.br>. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 
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6. O uso intenso das águas subterrâneas sem planejamento tem causado sérios prejuízos à sociedade, 

ao usuário e ao meio ambiente. Em várias partes do mundo, percebe-se que a exploração de forma 

incorreta tem levado a perdas do próprio aquífero. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

 
No texto, apontam-se dificuldades associadas ao uso de um importante recurso natural. Um problema 
derivado de sua utilização e uma respectiva causa para sua ocorrência são: 

a) Contaminação do aquífero — Contenção imprópria do ingresso direto de água superficial. 

b) Intrusão salina — Extração reduzida da água doce do subsolo. 

c) Superexploração de poços — Construção ineficaz de captações subsuperficiais. 

d) Rebaixamento do nível da água — Bombeamento do poço equivalente à reposição natural. 

e) Encarecimento da exploração sustentável — Conservação da cobertura vegetal local. 

 

 

7.  

 
Disponível em: <www.essentiaeditora.iff.edu.br>. Acesso em: 20 jun. 2012. 

 
Comparando o escoamento natural das águas de chuva com o escoamento em áreas urbanas, nota-se 
que a urbanização promove maior 

a) vazão hídrica nas estruturas artificiais construídas pelas atividades humanas. 

b) armazenagem subterrânea, uma vez que, nas áreas urbanizadas, o ciclo hidrológico é alterado 
pelas atividades antrópicas. 

c) evapotranspiração, pois, nas áreas urbanas, a diminuição da cobertura vegetal promove aumento 
no processo de transpiração. 

d) transferência de descarga subterrânea, pois, ao aumentar a impermeabilização, traz-se como 
consequência maior alimentação do lençol freático. 

e) infiltração, pois, ao aumentar a impermeabilização, estabelece-se uma relação diretamente 
proporcional desses elementos na composição do ciclo hidrológico. 
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8. O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande 

volume d’água, predomínio de rios perenes, de foz em estuário, de regime pluvial de drenagem 

exorreica, de grande potencial hidráulico e outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. 

 

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: HARBRA, 2005. p. 128. (Adaptado) 

 
A linha que vai de “A” a “B” passa sobre três bacias hidrográficas, que são 

a) Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Nordeste. 

b) do São Francisco, do Nordeste, do Leste. 

c) Platina, do São Francisco, do Sul-Sudeste. 

d) do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Leste. 

e) do Norte, Platina, do Leste. 
 
 

9. “As Nações Unidas estimam que, até 2025, dois terços da população mundial sofrerão escassez, 
moderada ou severa, de água. Essa situação tem sido interpretada como resultante da falta física de 
água doce para o atendimento da demanda das populações da Terra. Entretanto, no plano geral, há 
água suficiente no mundo (...) para satisfazer as necessidades de todos. De fato, este cenário de 
escassez significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade deverá dispor de dinheiro 
suficiente para pagar o serviço de abastecimento d’água decente, isto é, com regularidade de 
fornecimento e qualidade garantida da água.”  

REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de exploração. ln: RIBEIRO, Wagner Costa. (Org.) Patrimônio Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 

 
Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 

a) A “crise da água” resulta do elevado crescimento da população dos países mais pobres. 

b) A “crise da água” não pode ser enfrentada com as tecnologias disponíveis, por isso tende a se 
aprofundar. 

c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá a se agravar devido à continuidade do 
processo de urbanização. 

d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel importante no problema da escassez de 
água. 

e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez resulta apenas da distribuição 
desigual desse recurso pela superfície da Terra. 
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10.  

 
Disponível em: www.bidogiasur.org. Acesso em: 4 jul. 2015 (adaptado). 

 
A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a 

a) redução do volume dos rios. 

b) expansão do lençol freático. 

c) diminuição do índice de chuvas. 

d) retração do nível dos reservatórios. 

e) ampliação do escoamento superficial. 

 
 

 

Questão contexto 

 

“Faltar água no Brasil é inaceitável. De toda a água de superfície que existe no planeta, em lagos e rios, 

o Brasil tem 12%. Um privilégio. Por isso é difícil entender porque entrou em crise o sistema de 

fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. (...) Um exemplo é São Paulo. 

Nascida na confluência de vários rios, hoje sofre porque deixou a poluição tornar imprestáveis as fontes 

próximas. Sem reservatórios suficientes para enfrentar períodos de seca, hoje depende de obras 

emergenciais caras. Uma delas é buscar água a 83 km de distância, a um custo de R$ 2,2 bilhões..” 
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/com-12-da-reserva-de-agua-doce-do-mundo-brasil-sofre-com-

escassez.html 

A questão da água passa a ser um tema recorrente nos jornais. Há dois anos, São Paulo enfrentou uma 

crise hídrica que chamou atenção para o descaso da política pública com os recursos hídricos. Explique 

as razões para a crise hídrica em São Paulo, mesmo com o Brasil possuindo 12% de toda a água doce 

de superfície que existe no planeta. 
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Gabarito 

 

1. C 

As usinas foram instaladas nos países que apresentam maior dificuldade no abastecimento em 

decorrência de fatores socioeconômicos ou dominância de climas áridos e semiáridos. Portanto, a 

escassez natural da água potável é um fator que, somado à maior renda per capita, definiu a localização 

dessas usinas. 

 

2. E 

O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo, com grandes aquíferos e bacias hidrográficas. Nesse 

sentido, a degradação dos mananciais, isto é, a poluição por esgoto e agrotóxico, e o desperdício são os 

principais fatores que podem influenciar uma crise hídrica no Brasil. 

 

3. B 

A qualidade pode ser afetada pela poluição dos mananciais e aquíferos, o que, por sua vez, diminui a 

quantidade disponível para o consumo humano. Além do consumo virtual da água, que significa toda 

aquela água existente na cadeia produtiva e que não é tão evidente assim. 

 

4. E 

As veredas são conhecidas como caixa d’água do Cerrado. Ocorrem em solos hidromórficos e constituem 

áreas com afloramento/represamento de água e nascentes, contribuindo para a formação de importantes 

rios do Centro-Oeste. 

 

5. E 

A sustentabilidade defende o uso racional dos recursos naturais, garantindo sua existência para a geração 

futura. Assim, a gestão participativa entre os municípios localizados na área de recarga do aquífero é um 

passo importante para a preservação desse recurso. 

 

6. A 

Muitos aquíferos podem ter suas águas contaminadas devido à infiltração de poluentes pelo solo, 

principalmente agrotóxicos. A abertura incorreta de um poço pode ser vertente de contaminação pelo 

ingresso direto de água superficial contaminada. 

 

7. A 

A urbanização impede a infiltração da água, aumentando o escoamento superficial, que é direcionado 

para as tubulações, promovendo, assim, uma maior vazão hídrica nos sistemas de esgoto pluvial e rios 

urbanos. 

 

8. D 

As linhas passam por três importantes bacias brasileiras: do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do 

Leste. 
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9. D 

Fatores sociais e econômicos estão entre as causas da escassez. Aumento do consumo devido ao 

crescimento da população, elevação do consumo devido à maior atividade econômica (produção 

industrial e agrícola), precariedade no saneamento básico e urbanização desordenada causando poluição 

de mananciais são exemplos comuns associados à escassez. 

 

10. E 

A impermeabilização do solo das cidades impede ou dificulta a infiltração da água, resultando em 

aumento do escoamento superficial. 

 

 

Questão Contexto 

A crise hídrica enfrentada por São Paulo é, antes de tudo, uma questão política e social. O sistema de 

abastecimento da cidade foi pensado no final da década de 1960 e não acompanhou o crescimento 

urbano-industrial dos últimos anos, que, sem igual planejamento, fez o coração econômico do país 

enfrentar problemas com a seca. O desmatamento na Amazônia também tem afetado a disponibilidade 

hídrica na região. Os rios voadores são responsáveis por boa parte da precipitação no Sudeste, porém, 

sua capacidade de atuação tem diminuído com a expansão do desmatamento na Amazônia. Outro ponto 

é que a maior parte da disponibilidade hídrica brasileira está localizada na Região Norte, o que dificulta o 

acesso, pois a maior parte da população está concentrada na Região Sudeste do país. 
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O Regime Militar – do Golpe aos anos de chumbo 

 

Resumo 

 

No contexto de radicalização política do governo João Goulart, onde cresciam por parte das 

esquerdas a demanda pelas “Reformas de Base”, foi deflagrado, no dia 31de março de 1964, um golpe militar 

que tiraria João Goulart da presidência da República. O amplo apoio de setores da população civil – como os 

empresários, as grandes empresas e até mesmo setores da Igreja Católica – levaram os historiadores a 

chamarem este episódio de golpe “civil-militar”. O golpe também teve apoio do governo norte-americano, que 

o considerava o caminho certo para afastar uma possível “ameaça comunista” ao Brasil no contexto de Guerra 

Fria. É importante lembrar que Cuba acabara de passar pela sua Revolução, ampliando o temor estadunidense 

de que os ideias de esquerdas se espalhassem pela América.  

Após o golpe, João Goulart se exilou no Uruguai e foi organizado o “Comando Supremo da Revolução", 

composto por três membros: o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (Aeronáutica), o vice-almirante 

Augusto Rademaker (Marinha) e o general Artur da Costa e Silva, representante do Exército. 

Essa junta militar baixou um "Ato Institucional" – uma invenção do governo militar que não estava prevista na 

Constituição de 1946 nem possuía fundamentação jurídica. Seu objetivo era justificar os atos de exceção que 

se seguiram. Ao longo do mês de abril de 1964 foram abertos centenas de Inquéritos Policiais-Militares 

(IPMs). Milhares de pessoas foram atingidas em seus direitos: parlamentares tiveram seus mandatos 

cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e funcionários públicos civis e militares foram 

demitidos ou aposentados. 

Após o provisório governo do “Comando Superior da Revolução”, Castelo Branco assumiu a 

presidência, eleito de forma indireta. O governo ao longo da ditadura ocorreu através dos Atos 

Institucionais.  O primeiro deles foi o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que, entre outras medidas, legitimava o golpe 

e concedia maior poder ao presidente. A partir do AI-1, o chefe do Executivo teria condições de apresentar 

emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os 

direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos e decretar estado de sítio. 

Ainda em 1964 foi decretado o AI-2 que suprimia as eleições diretas para presidente, concedia a 

Justiça militar competência para julgar civis que haviam cometido crimes contra a segurança nacional e 

instituía o bipartidarismo: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) constituía o partido do governo e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) se posicionava como oposição e sofria sob a constante ameaça de 

cassação. 

Em 1966, o AI-3 suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. 

Nesse mesmo ano o AI-4 foi editado, convocando deputados e senadores para eleger o novo presidente e 

elaborar uma nova Constituição. Aprovada em janeiro de 1967, a Carta legitimou o Estado autoritário e 

manteve o Poder Legislativo subordinado ao Executivo. 
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Pouco antes de deixar o governo, Castello Branco decretou a Lei de Segurança Nacional, segundo a 

qual qualquer pessoa considerada desestabilizadora do regime instituído poderia ser alvo de severas 

punições. 

O escolhido para suceder a Castelo Branco foi Costa e Silva (1967-69), presidente da linha dura. O 

novo presidente, no entanto, teve que enfrentar a oposição dos setores civis ao regime, insatisfeitos com a 

permanência dos militares no poder já por quatro anos. Em 1968 movimentos estouram por todo país, 

incentivados pela chamada “contracultura” norte–americana, hippies, os movimentos estudantis de Paris e a 

Primavera de Praga na Checoslováquia. Os próprios políticos que apoiaram e legitimaram o golpe começaram 

a vê-lo com outros olhos, pois suas garantias estavam limitadas. 

É nesse contexto de crescimento da oposição ao regime – como movimentos emblemáticos como a 

Passeata dos 100 mil – que o AI-5 é editado, intensificando o poder do presidente, as intervenções federais 

nos estados e municípios, ampliando a perseguição política, a tortura e a censura. O AI-5 se tornou o mais 

violento Ato Institucional.  

 

Manifestações Culturais 

Ao longo da Ditadura Militar, as manifestações culturais foram utilizadas como instrumento de 

manifestação política. Logo nos primeiros anos após o golpe, o governo se utilizou de estratégias coercitivas 

para evitar manifestações contestatórias ao regime. Os jornais e revistas, por exemplo, foram 

constantemente utilizados como mecanismo de contestação e resistência ao regime.  

No teatro, muitas apresentações também tinham um teor contestatório. Grupos como o Opinião, Oficina e o 

Arena montavam peças de questionamento as arbitrariedades da Ditadura Militar. Em 1965, por exemplo, foi 

encenada a peça "Liberdade, Liberdade", de Millôr Fernandes e Flavio Rangel, que criticava o governo militar.  

Os festivais de música brasileira também foram cenários importantes para atuação dos 

compositores, que compunham canções de protesto.  Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor da produção 

musical no Brasil. Compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano 

Veloso e Gilberto Gil trouxeram músicas de resistência à repressão militar, que então limitava as liberdades 

artísticas.  Nesse contexto, as chamadas “canção de protesto” tinham como objetivo criticar a ditadura e 

reivindicar os anseios democráticos. 

O Tropicalismo foi, sem dúvidas, um dos movimentos mais representativos desse período. Engajados 

no duplo propósito de se posicionar criticamente à Ditadura e de pensar a formação de uma identidade 

nacional, os tropicalistas se sobressaíram ao defenderem a importância do intercâmbio com as demais 

culturas do mundo. Deste modo, se por um lado se posicionavam criticamente ao “imperialismo econômico 

norte-americano”, por outro se utilizavam da “estrangeira” guitarra elétrica e de outras influências do Rock’n 

Roll. 
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Nesse contexto, ganha destaque o Cinema Novo, movimento que teve início nos anos de 1950 e viveu 

seu auge na década de 1960, com os primeiros filmes de Glauber Rocha e Ruy Guerra. O movimento defendia 

produções fora dos grandes estúdios, com imagens e personagens naturais. Os filmes retratavam, por 

exemplo, o Nordeste e as favelas cariocas, temas não muitos caros ao “glamour do cinema hollywoodiano”. 

Além destes, as manifestações estudantis foram expressivos meios de denúncia e reação contra a 

ditadura e a subordinação brasileira aos objetivos e diretrizes do capitalismo norte-americano, encontrando 

amplo crescimento nos anos de Regime Militar. Em 1968 uma manifestação contra a má qualidade do ensino, 

realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, foi violentamente reprimida pela polícia, 

resultando na morte do estudante Edson Luís Lima Souto. A reação estudantil foi imediata: no dia seguinte, o 

enterro do jovem estudante transformou-se em um dos maiores atos públicos contra a repressão; missas de 

sétimo dia foram celebradas em quase todas as capitais do país, seguidas de passeatas que reuniram 

milhares de pessoas. 

 

 

A Passeata dos 100 mil 

 

Os Anos de Chumbo  

O ano de 1968 ficou conhecido na história como o “Ano que não terminou”, marcando um período 

intenso na política e na produção cultural ao redor do mundo. Além de assassinatos como o do Pastor e líder 

Martin Luther King, do Senador norte-americano Robert Kennedy, também marcaram presença a Guerra do 

Vietnã, o auge do movimento Hippie, a Primavera de Praga, os protestos do Maio de 68, na França e, na 

América Latina, os diversos atos contra os governos autoritários. No Brasil, não diferente, eventos como a 

“Passeata dos cem mil” e a morte do estudante Edson Luís demonstram a tensão que se construía entre a 

Ditadura e seus opositores.  
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A resposta do Governo para essa intensificação nos atos foi, primeiramente, a proibição de 

manifestações em ruas de todo o país pelo Ministro da Justiça, em 5 de julho. Em seguida, em um ato ainda 

mais radical do Governo, é decretado em dezembro de 1968 o Ato Institucional Nº5 (AI-5). 

Assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, o AI-5 legitimava o fechamento do Congresso 

Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais. O ato permitia ao chefe do Executivo, no 

caso, o presidente, o poder de cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais, 

ou seja, concedia plenos poderes ao presidente que podia, ainda, suspender os direitos políticos dos cidadãos, 

demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. 

O texto indicava também plenos poderes para demitir e remover juízes, decretar estado de sítio sem 

restrições ao país, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais completares. Por meio do texto, o 

governo retirou o direito a habeas corpus (liberdade provisória enquanto responde ao processo) aos acusados 

de crimes contra a segurança nacional. Esses acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem 

direito a recorrer.  

Este é considerado um dos capítulos mais tristes da história republicana brasileira. Com Emílio 

Garrastazu Médici (1969-74) na presidência, a tortura foi instituída contra aqueles que se opusessem ao 

regime. Muitos morreram, desaparecem ou foram obrigados a partir para o exílio. A tortura se intensificava 

enquanto no plano econômicos os militares ressaltavam os avanços do dito “milagre econômico”.  

Assim, apesar das perseguições, prisões arbitrárias e torturas ocorrerem nos porões da ditadura, 

silenciando opositores, o país passava uma imagem de tranquilidade e crescimento para a população. Com 

o “milagre econômico” (que apesar do enriquecimento, gerou uma alta concentração de renda e aprofundou 

as desigualdades) e a conquista da Copa do Mundo de 1970, o clima de euforia se intensificou, ajudando, 

portanto, a criar a falsa imagem de um país próspero e que se modernizava. Aproveitando o contexto, o regime 

construiu um forte esquema publicitário, que apelava para o nacionalismo e para a marginalização dos 

opositores, lançando campanhas com frases como “Brasil, ame-o ou deixe-o” e “Brasil Potência”. 

 

 
Propaganda do Período 
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Médici, então presidente segurando a Troféu da Copa do Mundo de 1970 

O chamado “Milagre econômico”, fundamentou-se em duas bases: de um lado, um endividamento 

externa para a obtenção de tecnologia estrangeira; e de outro, na concentração da renda para ampliar o 

mercado consumidor de tais produtos. No período entre 1964 e 1978, a dívida externa brasileira passou de 

2,5 bilhões para 40 bilhões. 

Esse modelo, além disso, promoveu um processo de concentração de renda, excluindo do poder de 

compra milhões de pessoas.  Deste modo, apesar de garantir o crescimento econômico, tornou inevitável o 

afloramento de graves tensões sociais, o que era sufocado pela crescente repressão do período. 

Resistência 

Muitas foram as formas de resistência à Ditadura Militar neste período, seja através de recursos legais, 

buscando o respeito à direitos básicos, criando expressões culturais críticas, até os movimentos armados, 

com guerrilhas urbanas e rurais. Neste período, movimentos culturais como o Cinema Novo e o Tropicalismo 

realizaram duras críticas à política brasileira e conviveram com a censura. Diversos protestos e 

enfrentamentos diretos entre estudantes e militares também marcaram de sangue as ruas das grandes 

capitais. No campo político, destaca-se a atividade de apenas dois partidos oficiais, o ARENA, que apoiava o 

governo e o MDB, a oposição consentida. Por fim, com atuações mais violentas, grupos guerrilheiros se 

espalharam pelo país e estimularam revoltas e tentativas de derrubada do Governo Militar. Neste contexto, 

destacam-se grupos como o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8), a Ação Libertadora Nacional 

(ALN), o Var-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), a VPR (Vanguarda Popular 

Revolucionária), entre outras. 
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Exercícios 

 

1.  Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de 

governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos 

aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil.” (Manifesto dos 

ministros militares à Nação, em 29 de agosto de 1961). 

  

Esse Manifesto revela que os militares 

a) estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. 

b) eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. 

c) justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. 

d) apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. 

e) eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. 

 

 

2.   

 

 

O Ato Institucional nº 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart, em 1964. 

Nele, figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. 

Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do Poder Legislativo, foi: 

a) ampliação de atribuições decisórias 

b) restrição de incumbências tributárias 

c) convocação de eleições parlamentares 

d) perseguição de grupos oposicionistas 

e) o fortalecimento de ideais democráticas 
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3. “Boicote ao militarismo”, propôs o deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), em 2 de setembro de 1968, conclamando o povo a reagir contra a ditadura. O clima 

vinha tenso desde o ano anterior, com forte repressão ao movimento estudantil e à primeira greve 

operária do regime militar. O discurso do deputado foi a “gota d’água’. A resposta veio no dia 13 de 

dezembro com a promulgação do Ato Institucional nº 5 (Al 5).  

DITADURA descarada. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 4, n.39, dez. 2008 (adaptado).  

Considerando o contexto histórico e político descrito acima, a Al 5 significou:  

a) a restauração da democracia no Brasil na década de 60.  

b) o fortalecimento do regime parlamentarista brasileiro durante o ano de 1968.  

c) o enfraquecimento do poder central, ao convocar eleições no ano de 1970.  

d) o desrespeito à Constituição vigente e aos direitos civis do país a partir de 1968.  

e) a responsabilidade jurídica dos deputados por seus pronunciamentos a partir de 1968. 

 

 

4. Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do Tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa, 

mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, 

muito fraca.  

VELOSO, C. In: HOLLANDA, H. B.; GONÇALVES, M. A. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo: Brasiliense, 

1995 (adaptado).  

 

O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado 

historicamente: 

a) à expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais, a Internet, o que facilitou 

imensamente a sua divulgação mundo afora.  

b) ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e 

políticas durante os anos 1960.  

c) à parceria com a Jovem Guarda, também considerada um movimento nacionalista e de crítica 

política ao regime militar brasileiro. 

d) ao crescimento do movimento estudantil nos anos 1970, do qual os tropicalistas foram aliados na 

crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira.  

e) à identificação estética com a Bossa Nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na 

incorporação de ritmos norte-americanos, como o blues. 
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5. O Ato Institucional nº 5, editado durante o governo Costa e Silva, permitiu a esse presidente, entre outras 

medidas: 

a) convocar uma assembleia constituinte.  

b) criar novos ministérios e empresas estatais.  

c) decretar o recesso do Congresso e promover cassações de mandatos e direitos políticos.  

d) contratar maiores empréstimos no exterior.  

e) promover uma reformulação' do sistema partidário. 

 

 

6. Leia a seguir o trecho de uma canção de Chico Buarque, lançada e proibida em 1978: 

“Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão.” 

 

Identifique nas alternativas abaixo a que corresponde ao contexto da história do Brasil que a canção 

criticava. 

a) O governo de Getúlio Vargas, caracterizado pela centralização e personalização do poder e pela 

suspensão dos direitos constitucionais. 

b) O governo de Médici, que intensificou a repressão aos opositores, tornou a censura ainda mais 

rígida e manteve o Ato Institucional nº5, que lhe dava poderes para fechar o congresso. 

c) O governo de Médici, que, a partir das críticas feitas pela sociedade, foi se encaminhando à 

abertura democrática. 

d) O governo de Castelo Branco e o Ato Institucional nº3, que extinguiu os partidos, acabou com as 

eleições e reprimiu os movimentos de trabalhadores do campo e da cidade. 

e) A Junta Militar, que, para resistir aos ataques dos grupos de extrema esquerda, teve de aumentar 

o controle sobre os meios de comunicação. 
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7. O golpe militar em 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a 

cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um 

período conhecido como “milagre” econômico brasileiro, em que predominaram os investimentos em 

bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a abertura do mercado ao capital 

estrangeiro. Foi também característica desse modelo econômico: 

a) a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

b) o investimento de capitais nas pequenas indústrias. 

c) a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. 

d) a extinção do Sistema Financeiro de Habitação. 

e) a criação da Sudene. 

 

 

8. Leia atentamente as alternativas abaixo. 

I. No governo Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalados 

a partir de 1968. Os famosos “porões da ditadura” ganhavam o aval do Estado para promover a 

tortura e o assassinato no interior de delegacias e presídios; 

II. A repressão aos órgãos de imprensa foi intensificada, impossibilitando a denúncia das 

arbitrariedades que se espalhavam pelo país. Ao mesmo tempo, no governo de Médici, foi 

observado o uso massivo dos meios de comunicação para instituir uma visão positiva sobre o 

Governo Militar; 

III. A participação do Estado na economia ampliou-se significativamente com a criação de 

aproximadamente trezentas empresas estatais entre os anos de 1974 e 1979. A expansão do setor 

industrial, viabilizada por meio da expansão do crédito incitou uma explosão consumista entre os 

setores médios da população. 

Indique a alternativa correta abaixo: 

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 
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9. A economia brasileira, em fins da década de 1960, apresentou um novo direcionamento analisado de 

modo ambíguo pelos especialistas: tanto corresponderia a uma política distributivista, quanto a uma 

política econômica altamente concentracionista da riqueza e da renda do país. Apesar dessa 

ambiguidade, não se pode negar que, nesse período: 

a) o aspecto concentracionista da economia foi determinado pela violência da perseguição política 

movida pelo regime militar aos setores médios urbanos.  

b) o novo direcionamento econômico elevou o nível médio salarial da classe operária no Brasil.  

c) o cunho-distributivista da economia brasileira, para os que o defendem, teve sua origem no caráter 

altamente democrático de participação no mercado financeiro.  

d) a característica distributivista deveu-se ao aumento da renda dos trabalhadores do setor primário 

da economia.  

e) a economia concentracionista deveu-se à política de arrocho salarial seletiva, praticada pelos 

governos militares. 

  

 

10. O "milagre econômico" durante o governo Médici repousou sobre a: 

I. inter-relação de interesses do capital estatal, do capital privado nacional e do capital internacional. 

II.  redistribuição equitativa de renda entre todos os segmentos da sociedade brasileira. 

III.  política salarial de aumentos aos trabalhadores; de acordo com os lucros da empresa.  

 Qual(is) a(s) afirmação(ões) está(ão) correta (s)? 

a) I  

b) II  

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
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Gabarito 

  
1. C  

Por meio do documento, percebe-se que os setores militares já se preocupavam com uma suposta 
ameaça comunista ao Brasil, em um contexto de Guerra Fria. Portanto, para manter um ideal de ordem e 
segurança nacional, alguns militares já planejavam a possibilidade de uma intervenção armada no 
governo para afastar Jango da presidência. 

  
2. D  

Através do AI-1, pôde-se encontrar respaldo legal para a perseguição aos opositores do golpe de 1964. 
Isso é explicitado pelo trecho ao se falar no direito de “suspender direitos políticos” e “cassar mandatos 
parlamentares”. 

 
3. D 

O AI-5, que entrou em vigor a partir de 1968, foi o mais violento dos Atos Institucionais, endurecendo a 
postura autoritária do governo e desrespeitando a Constituição ao perseguir opositores e restringir 
direitos. 

 
4. B 

Durante a década de 1960, o movimento tropicalista reivindicou uma série de questões políticas, baseada 
em uma estética de valorização da cultura nacional. Apesar de se expandir por diversos meios, o principal 
vetor do tropicalismo foi a música, que muito cresceu com o desenvolvimento da indústria cultural. 

 
5. C  

A partir do AI-5 iniciou-se os “anos de chumbo”, período mais duro da Regime Ditatorial. Através do AI-5 
os militares tiveram brechas para instituir a tortura e ampliar as perseguições. 

 
6. B 

A música dialoga com o contexto de opressões e lutas do Governo Médici, que “dava as ordens” e 
deveriam ser obedecidas. Com a criação do AI-5, o autoritarismo se intensificaria, deixando assim o país 
“triste e obscuro”, como descreve a canção. 

 
7.  C  

 O milagre econômico de 1970 foi acompanhado de uma forte dependência de países estrangeiros, que 
ampliou a dívida internacional. Com a alta inflação, o governo também congelou o salário mínimo e 
valorizou uma política de concentração de renda, que aumentou ainda mais as desigualdades sociais. 

  
8.  D  

As três alternativas apontam importantes características dos “anos de chumbo” e do “milagre 
econômico”. 

   
9.  E  

Com o “arrocho salarial” os reajustes de salário não acompanhavam a inflação. Ele reduzia os custos 
dos empresários, mas reduzia o poder de compra dos trabalhadores, o que ampliava a concentração de 
renda. 

 
10.  A 

A associação desses três tipos de capitais, tinha como objetivo promover o amplo desenvolvimento 
econômico, modelo semelhante ao realizado por JK em seu mandato presidencial. 
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Regime Militar: abertura e redemocratização 

 

Resumo 

 

pressionar o governo, junto com a sociedade civil, uma vez que o regime já estava desgastado. Com a 

crescente pressão, o Congresso já reaberto aprovou, em 1979, a revogação do AI -5.  

 Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo (1979-85), eleito de forma 

indireta, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica 

seguia adiante, e a dívida externa atingia mais de 100 bilhões de dólares, e a inflação, chegava a 200% ao ano.  

 Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. O 

movimento que chegou ao auge em 1984 – com o movimento Diretas Já - quando seria votada a Emenda 

Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda 

apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. 

 

 

(Movimento Diretas Já!) 

 

 Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das 

eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves, para presidente e José Sarney, para vice -

presidente. Reunido o Colégio Eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf,  

candidato do PDS. Desse modo encerrava-se os dias da ditadura militar no Brasil. 
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Exercícios 

 

1. A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava: 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição.  

b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas.  

c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici.  

d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico.  

e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar 
 

 

2. Assumindo o governo após o período repressivo do general Médici, o general Geisel pretendia iniciar 

um processo de liberalização do regime autoritário. Foi, entretanto, um período marcado por 

alternâncias de medidas tênues de abertura e outras de natureza discricionária. Em 1977,  o governo 

publica um conjunto de medidas conhecidas como "o pacote de abril", cuja característica foi:  

a) procurar impedir a vitória das oposições nas próximas eleições.  

b) atacar de maneira frontal a ação da "linha-dura".  

c) editar medidas que atenuassem a ação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5).  

d) propor medidas liberalizantes na legislação trabalhista.  

e) impor medidas coercitivas ao movimento sindical. 

 

 

3. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das "Diretas Já", relativa à eleição direta para 
presidente e vice-presidente da República, foi: 

a) Aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos 
militares de extrema direita.  

b) Rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da camada camponesa que se  
decide pela fundação do Partido dos Trabalhadores.  

c) Aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o estabelecimento de Medidas de 

Emergência nos Estados.  

d) Rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e à 
candidatura de Tancredo Neves.  

e) Aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a extinção do bipartidarism o. 

 
 

4. Os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo foram marcados pela chamada "distensão política,  
gradual e segura". Sobre ela pode-se afirmar: 

a) ocorreu graças à delegação paternalista do poder militar, então hegemônico.  

b) desenvolveu-se pela pressão direta do governo norte-americano.  

c) ocorreu pela pressão dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil, em busca de novas 

relações de hegemonia.  

d) surgiu e desenvolveu-se pela iminente possibilidade do acesso ao poder dos partidos de extrema 

esquerda.  

e) foi estimulada pela pressão dos grandes proprietários interessados em impedir a reforma agrária. 
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5. A transição lenta, gradual e segura para a democracia, iniciada no governo Geisel em 1974, completa -

se na Constituição de 1988, que pôs fim aos últimos vestígios do regime autoritário. Dentre as 

consequências deste processo mencionamos: 

a) o não aparecimento de fortes abalos sociais, o restabelecimento de direitos políticos, embora ainda 

houvesse desigualdade social e falta de confiança no Estado, marcado historicamente pelo 

clientelismo e corrupção.  

b) inúmeras crises sociais que obrigaram o regime a retroceder e voltar ao autoritarismo anterior.  

c) a instalação de uma economia forte, caracterizada pela igualdade de oportunidades, sem a 

concentração de renda.  

d) a punição rigorosa de todos os crimes políticos e indenização a todas as vítimas deste período.  

e) a ascensão ao poder de grupos radicais, com práticas contrárias à democracia, inviabilizando a 

abertura. 

 

 

6. Eu acho que a anistia foi a solução, mas ela não foi completa. Quer dizer, não podiam ser anistiados 

aqueles que mataram torturando, porque esse é um crime inafiançável. Quem mata calmamente,  

friamente, tem de sofrer um processo e tem de sofrer também as consequências do seu ato. Isso nunca 

foi executado no Brasil como foi executado na Argentina com todos os generais. O Brasil fez uma 

anistia pela metade, mas nós ficamos contentes porque não houve derramamento de sangue. 
 (D. Paulo Evaristo Arns. Cult, março de 2004.) 

 
Segundo a declaração de D. Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998, a Lei da 
Anistia no Brasil, de 1979: 

a) perdoou opositores e defensores do regime militar e, a despeito de suas imperfeições, impediu 

confrontos e mortes entre setores políticos rivais.  

b) inspirou-se na lei de anistia argentina, que julgou e condenou militares que mataram e torturaram 
durante o regime militar.  

c) foi inútil, uma vez que não puniu aqueles que atuaram, durante o regime militar, nos órgãos de 
repressão política e policial.  

d) foi equivocada, pois determinou o posterior levantamento, análise e julgamento dos crimes 
cometidos durante o período do regime militar.  

e) beneficiou os opositores do regime militar e condenou aqueles que os reprimiram por meio da 
violência e da tortura. 
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7. Observe a imagem abaixo 

 

(...) meu Brasil, Que sonha com a volta do irmão do Henfil, com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete: chora a nossa pátria-mãe gentil choram marias e clarisses no solo do Brasil. Mas sei, que 

uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha 

e em cada passo dessa linha pode se machucar.   

(João Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista")   

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, respectivamente,  

a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 

b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 

c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos.  

d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização.  

e) à outorga do Ato Institucional n. 5 e ao milagre econômico.  

 

 

8. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era 
realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a) Emenda Tancredo Neves 

b) Lei Ulisses Guimarães 

c) Emenda Dante de Oliveira 

d) Emenda Paulo Maluf 

e) Lei Antônio Carlos Magalhães. 
 

 

9. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as 

eleições presidenciais de 1985 foram: 

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que apoiava o 
regime militar. 

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: PT 

(Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista). 

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que se 
tornou o último presidente militar do Brasil. 

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS. 

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, após a 

redemocratização, passou para a oposição. 
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10. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. 

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração. 

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. 

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. 

 

 

 

Questão Contexto 

 

O General Ernesto Geisel, presidente do Brasil de 1974 a 1979 promove a Abertura política do Brasil diante de 

um cenário de crise generalizada, amarrada principalmente situação econômica do país, com inflação 

beirando 15%. Em suas palavras, essa abertura ocorreria de forma “lenta, gradual e segura”. Promova um 

argumento contundente para tal expressão. 
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História 

 

Gabarito 

 

1.  A 
A palavra “distensão” também pode ser substituída pelo sentindo de apertar e afrouxar, bem como o 
coração faz em nosso corpo. O governo em dado momento cedia a oposição, para em outro, poder 
pressionar. 
 

2.  A 
Com o fechamento do congresso, Geisel promove um retrocesso à “Abertura Política” e o “Pacote de Abril”  
contém novas regras para as eleições de 1978. 
 

3.  D 
A chamada Emenda Dante de Oliveira não alcançou o número de votos necessários para a sua aprovação 
no Congresso, impedindo assim a volta de eleições diretas para presidente. No entanto, através de 
votação indireta, Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente civil após anos de militares no poder. 
 

4.  C 
O governo procurava um equilíbrio para o país atendendo diferentes núcleos de influência, mesmo que 
por vezes as medidas adotadas para um não satisfizesse o outro. 
 

5.  A 
Durante a transição conseguiu-se controlar o crescimento de problemas sociais, porém, os existentes até 
o momento eram alarmantes. Podemos perceber uma postura de “emburrar com a barriga” para o 
próximo momento político lidar com a carga do sistema anterior, dentre elas o alto nível de corrupção. 
 

6.  A 
A Lei de Anistia aparece como uma “troca” para o fim do regime, pois, garantia liberdade aos militares por 
crimes cometidos dentro do sistema. 
 

7.  B 
A charge ironiza o autoritarismo e a aprovação da lei que também anistiava os torturadores. 
 

8.  C 
O então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, em 1982 apresentou o projeto de lei que 
proporcionava as eleições diretas para a presidência da República. 
 

9.  D 
Com a derrota do projeto das “Diretas Já”, foi necessário uma adaptação política entre os grupos que 
resultou na “Aliança Democrática”.   

 
10.  B 

Junto com a redemocratização há também a inclusão de mais características Neoliberais no Brasil, dentre 
elas o começo da desestatização de empresas visando o Estado Mínimo. 

 
 

Questão Contexto  
A abertura deveria ser lenta, gradual e segura para equilibrar a passagem do governo militar para o civil,  

evitando uma ruptura abrupta, o que poderia causar uma situação abalada com uma grande ferramenta da 

nação: as forças armadas. Outra visão, seria o cenário em que acabou a ditadura militar na Argentina, de 

maneira rápida, onde os civis retomaram o poder e subitamente começaram investigações contra o antigo 

governo, gerando expressivas condenações e situações de grande repercussão. Geisel também pode ter 

agido neste âmbito. 



Literatura 
 

Tendências Contemporâneas (Poesia e Prosa) 

 

Resumo 

 

As Tendências Contemporâneas (poesia) 

As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de artistas e autores que exploram diferentes formas de expressão 

e lirismo, uma vez que não há mais “moldes” estéticos, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade 

e temática textuais. É difícil agrupar os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando essas 

tendências em nosso dia a dia.  

 

Tropicália 

 
Disponível em: <https://ano70.com.br/wp-content/uploads/2015/08/o-que-foi-tropic%C3%A1lia.jpg>. 

Ao final da década de 1960, o movimento Tropicália trouxe novos ares à música brasileira, uma vez que o 

ritmo da Bossa Nova era considerado o grande símbolo do país. Para promover o sincretismo cultural, vários 

artistas incorporaram influências estrangeiras, como o uso da guitarra elétrica e a psicodelia, porém, parte da 

população rejeitou essa manifestação artística, incitando que os estilos musicais deveriam ser puramente 

nacionais.  A intenção da inserção do Tropicalismo no Brasil era promover a pluralidade cultural e impulsionar 

a modernidade artística. 

Entre os artistas que se destacaram neste período, por meio da música, estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Gal Costa, Torquato Neto, Tom Zé e a banda Os Mutantes.  

“ Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas 

também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário. A contracultura hippie foi assimilada, 

com a adoção da moda dos cabelos longos encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas. 

https://ano70.com.br/wp-content/uploads/2015/08/o-que-foi-tropic%C3%A1lia.jpg
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O movimento, libertário por excelência, durou pouco mais de um ano e acabou reprimido pelo governo militar. 

Seu fim começou com a prisão de Gil e Caetano, em dezembro de 1968. A cultura do País, porém, já estava 

marcada para sempre pela descoberta da modernidade e dos trópicos.”  

Disponível em: <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento>. 

 

Poesia Marginal de 1970 

 

 
Disponível em: <http://s1.static.brasilescola.uol.com.br/img/2014/06/helio-oiticica-seja-marginal-seja-heroi.jpg>. 

A poesia marginal surgiu em um período de repressão nos anos 70: a ditadura militar. Essa manifestação 

representa a voz das minorias, dos grupos de artistas que nunca foram elevados pela imprensa e que ficavam 

à margem da cultura considerada “elitizada”. A estética dessa poesia é dada por textos pequenos e preza pelo 

apelo visual, como quadrinhos e fotos associados ao texto verbal. Além disso, há a presença de uma 

linguagem coloquial e de uma temática cotidiana, que visa apresentar um caráter crítico, humorístico ou, até 

mesmo, erótico. Os grandes representantes são Chacal, Cacaso, Paulo Leminki e Torquato Neto. 

  

http://s1.static.brasilescola.uol.com.br/img/2014/06/helio-oiticica-seja-marginal-seja-heroi.jpg
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Leia o poema humorístico “Jogos Florais” de Cacaso: 

 

Minha terra tem palmeiras 

onde canta o tico-tico. 

Enquanto isso o sabiá 

vive comendo o meu fubá. 

Ficou moderno o Brasil 

ficou moderno o milagre: 

a água já não vira vinho, 

vira direto vinagre. 

 

Minha terra tem Palmares 

memória cala-te já. 

Peço licença poética 

Belém capital Pará. 

Bem, meus prezados senhores 

dado o avançado da hora 

errata e efeitos do vinho 

o poeta sai de fininho. 

 

(será mesmo com dois esses 

que se escreve paçarinho?) 

 

Adélia Prado 

 
Disponível em: <http://www.blahcultural.com/wp-content/uploads/2014/06/coluna-10_adelia_prado.jpg>. 

 

A autora Adélia Prado, por exemplo, é um dos grandes nomes da poesia contemporânea. Um dos focos de 

temática é dar destaque para a voz feminina de forma leve e libertadora. Além disso, a autora escrevia poesias 

em que depositava sua fé cristã e há, também, poesias em que depositava uma maior sensualidade em 

relação à mulher. A autora, nascida em Divinópolis, Minas Gerais, promoverá uma releitura do papel da mulher 

http://www.blahcultural.com/wp-content/uploads/2014/06/coluna-10_adelia_prado.jpg
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‘tradicional’ sem que haja a reprodução de valores conservadores, assumindo o compromisso com o 

cotidiano e tudo aquilo que a envolve: a casa, a comida, a família e a religião. Com isso, é comum que o 

público-leitor se identifique com tal temática, visto que essa se aproxima do plano real e se afasta do plano 

imagético. 

 

Leia o poema “Amor Feinho” e observe como se constrói a lírica da autora: 

 

Eu quero amor feinho. 

Amor feinho não olha um pro outro. 

Uma vez encontrado é igual fé, 

não teologa mais. 

Duro de forte o amor feinho é magro, doido por sexo 

e filhos tem os quantos haja. 

Tudo que não fala, faz. 

Planta beijo de três cores ao redor da casa 

e saudade roxa e branca, 

da comum e da dobrada. 

Amor feinho é bom porque não fica velho. 

Cuida do essencial; o que brilha nos olhos é o que é: 

eu sou homem você é mulher. 

Amor feinho não tem ilusão, 

o que ele tem é esperança: 

eu quero um amor feinho. 

Do livro Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 97 

 

Manoel de Barros 

 
Disponível em: <http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2014/06/manoel.png>. 
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O autor Manoel de Barros também é um dos nomes mais aclamados da poesia contemporânea. Com uma 

preocupação enorme com a estética do texto, subverteu a sintaxe e escrevia orações na ordem inversa, 

valorizando neologismos e sinestesias. Sua poesia carrega um caráter onírico e imaginativo, mas também 

relembra aspectos regionais de sua terra natal, Cuiabá. Além disso, seus textos apreciam as coisas simples 

da vida, fazendo uma leve crítica aos anseios do indivíduo de sempre se apegar a bens materiais. 

 

Leia o poema “Os deslimites da palavra” e conheça um pouco mais sobre o autor. 

 

Ando muito completo de vazios. 

Meu órgão de morrer me predomina. 

Estou sem eternidades. 

Não posso mais saber quando amanheço ontem. 

Está rengo de mim o amanhecer. 

Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. 

Atrás do ocaso fervem os insetos. 

Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu 

destino. 

Essas coisas me mudam para cisco. 

A minha independência tem algemas. 

 

 

As Tendências Contemporâneas (prosa) 

As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de autores que exploram as diferentes formas de expressão na 

prosa, uma vez que não há mais “moldes” estéticos, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade 

e temática textuais. É difícil agrupar todos os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando 

essas tendências em nosso dia a dia.  
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Rubem Braga 

 

 

Disponível em: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg 

 

Considerado um dos maiores cronistas do Brasil, Rubem Braga (1913 – 1990) nasceu em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo. O autor formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão e foi no mundo das 

Letras que seu nome se consagrou. Entre as temáticas abordadas, há a de cunho intimista, que retrata 

bastante sobre a personalidade do autor associado aos momentos de introspecção que viveu ao longo da 

vida. Rubem Braga conferiu caráter poético à prosa e escreveu sobre temas amorosos e reflexivos, sempre 

valorizando elementos do cotidiano e o prosaísmo.  

 

Caio Fernando Abreu 

 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg>. 

 

Caio Fernando de Abreu (1948 – 1996) ganhou o coração de inúmeros leitores com seus textos de cunho 

intimista, linguagem leve e temática amorosa. O autor nasceu em Santiago do Boqueirão, em Rio Grande do 

Sul e, durante a década de 1970, período do regime militar, foi perseguido pela força policial e fugiu para a 

Europa, retornando ao Brasil alguns anos depois.  

“Consagrado pelo público online alcançou popularidade com à inclusão de seus textos em inúmeros perfis e 

fanpages, graças a seu humor simples, falando de temas de interesse universal, como amor, sexo, solidão e 

morte, de maneira direta, sem rodeios. Trabalhou também para as revistas, Nova e Manchete. Colaborou ainda 

para os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.” 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/2016/03/10-citacoes-de-caio-fernando-abreu-que-todo-mundo-deveria-

conhecer.html>. 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg
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Nelson Rodrigues 

 

Disponível em: <https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg>. 

Nelson Rodrigues (1912 – 1980) é tido como um dos maiores dramaturgos do país. Nelson foi cronista, 

romancista, folhetinista e teatrólogo. Muitos críticos o enxergam como um autor de cunho Modernista, mas 

Nelson Rodrigues também conquistou grande influência no que hoje se chama de teatro contemporâneo, uma 

vez que entre as temáticas abordadas se encontram a questão do adultério, da morte, do suicídio e do 

preconceito.  

 

Luís Fernando Veríssimo 

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/ 

Luís Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, é escritor, cartunista, humorista, tradutor e além de cronista, 

músico. É considerado um dos escritores mais populares do país e suas crônicas ficaram conhecidas pelo 

caráter humorístico, sendo publicadas em diversos jornais, como por exemplo, O Globo e Estadão. Seus 

cartuns também abordam as temáticas sociais, culturais e políticas vigentes, sempre incitando o humor e a 

ironia a fim de provocar a reflexão no leitor.  

  

https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg
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Lygia Fagundes Telles 

 
Disponível em: <https://ogimg.infoglobo.com.br/in/18601274-1bd-874/FT1086A/420/Lygia-Fagundes-Telles.jpg>. 

Nascida em São Paulo, a autora Lygia Telles é uma grande romancista e contista brasileira. Em 1985, tornou-

se a terceira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e sua literatura explora, de forma intimista, 

a psicologia feminina, o universo urbano e as relações interpessoais. Além disso, em 2016, aos 92 anos de 

idade, Lygia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao prêmio Nobel de 

Literatura. 

 

“Lygia Fagundes Telles, de 92 anos, recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como o Camões (2005), 

e o Jabuti (1966, 1974 e 2001). Ela tem obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, 

polonês, sueco, tcheco, português de Portugal, além de adaptações de suas obras para o cinema, teatro e TV. 

Lygia fundou a UBE e faz parte do Conselho Diretor da instituição.” 

Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html>. 

 

Textos de Apoio 

Roteiro turístico 

Apresentamos a seguir o roteiro de nossa excursão "Viagem a um mundo encantado', um excitante mergulho 

no maravilhoso universo do consumo. 

9h - Início da excursão. Saída dos participantes do viaduto em que residem. O embarque será feito em ônibus 

comum, de linha. Não usaremos helicóptero e nem mesmo ônibus especial. Não se trata de economia; 

queremos evidenciar o contraste entre um velho e barulhento veículo e a moderna e elegante construção que 

é o objeto de nossa visita. 

10h - Chegada ao shopping. Depois do deslumbramento inicial, o grupo adentrará o recinto, o que deverá ser 

feito de forma organizada, sem tumulto, de maneira a não chamar a atenção. Isto poderia resultar em 

incidentes desagradáveis. 

10-12h - Visita às lojas. Este é o ponto alto de nossa tour, e para ele chamamos a atenção de todos os 

participantes. Poderão observar os últimos lançamentos da moda primavera-verão, os computadores mais 

avançados, os eletrodomésticos mais modernos. Numa das vitrines será visualizado um relógio de pulso 

Bulgari custando aproximadamente US$ 10 mil. Os nossos guias, sempre bem informados, farão uma análise 

desta quantia. Mostrarão que ela equivale a cem salários mínimos e que portanto seriam necessários quase 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html
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dez anos para adquirir tal relógio. Tais condições oportunizarão uma reflexão sobre a dimensão filosófica do 

tempo, muito necessária, a nosso ver -já que é objetivo da agência não apenas o turismo banal, mas sim um 

alargamento do horizonte cultural de nossos clientes. 

12-14h - Normalmente, este horário será reservado ao almoço. Considerando, contudo, que o tempo é breve 

e custa caro (ver acima) propomos aos participantes um passeio pela área de alimentação, onde teremos 

uma visão abrangente do mundo do fast food. Lembramos que é proibido consumir os restos porventura 

deixados sobre a mesa ou mesmo caídos no chão. 

14-16h - Continuação de nossa visita. Serão mostrados agora os locais de diversão. Os participantes poderão 

ver todos -repetimos, todos- os cartazes dos filmes em exibição. 

16h - Embarque em ônibus de linha com destino ao ponto de partida, isto é, o viaduto. 

17h - Nenhum acidente acontecendo, chegada ao viaduto e fim de nossos serviços." 

Moacyr Scliar. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm 

 
 
A sociedade das máscaras (fragmento) 

 De quem é, afinal, a culpa? Que o mundo é um grande palco, e nós, os atores; que vestimos múltiplas 

máscaras (...); que viramos escravos da ilusão da infalibilidade da razão; que a lógica econômica se apropria 

de tudo que é humano; que a imagem, real ou rarefeita, fez-se deusa da verdade; que vivemos numa Sociedade 

do Espetáculo, onde toda a expressão ou informação corre o risco de se converter em show: tudo isso já não 

é novo, é até clichê.  

 Interessante, mesmo, é observar que máscaras vestimos, a que papéis nos submetemos, muitas 

vezes sem ensaio. Quanto maior for a consciência de uma porta de saída para, num intervalo da ópera, 

capturar e respirar ares de genuína liberdade. 

 É comum, na hora de denunciar os mascarados, olhar primeiro para o coro dos políticos, como se 

fossem seres de outro planeta, e não aqueles dentro de nós que acreditam que a vida pública seja o caminho. 

Por “nós” entenda-se a sociedade brasileira, seus homens e mulheres, entre os quais alguns vão parar nas 

câmaras, assembleias e gabinetes. É compreensível: “eles”, políticos, estão no tablado maior e com “eles” 

está o poder de legislar, decretar, arrecadar, distribuir, cortar, sancionar, vetar. Cômoda e perigosa ilusão é 

crer que “somos” meros espectadores. 

 (...) 

 Máscaras. Assim vivemos. Não à toa, Michael Jackson foi, e ainda é, o ídolo maior da herança pop, 

esse terreno multiforme que em muito impulsionou a tal da “indústria cultural”. O pop é culpado. 

 Notem que Michael Jackson, o máscara dos máscaras, o monstro sobre cuja biografia pesam sérias 

suspeitas, uma vez morto é imediatamente convertido em santo ou sabe-se lá o quê, pois sequer o corpo 

aparece. A prótese total em que se transformou, em vida, Michael Jackson, faz dele nosso redentor, pois ele 

personifica nossa busca desesperada de parecer em vez de ser.  

 Nos orkuts, facebooks, twitters, messengers e outras formas de lançamentos de egos, com nossos 

avatares, nossos símbolos, recuperamos a prerrogativa de ser alguém-para-o-mundo, antes outorgada só aos 

atores, atrizes e meia dúzia de colunistas de jornal de papel. Podemos tamb[em fazer nosso show pessoal e 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm
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entreter online. Gravar nossos discos e tocá-los na infovia. Escrever nossos livros e difundi-los na rede. Dar 

nossos pitacos em blogs, nos nossos e nos dos outros.  

 (...) 

Sintetizar máscaras, muitas, só por gosto, não é uma prática nova, mas fazê-lo sem as limitações que 

o mundo físico impõe, através de janelas que se abrem indefinidamente, exige uma certa perícia que ainda 

não chegamos nem perto de alcançar. Na sociedade das máscaras, somos ainda seres pré-históricos 

aprendendo os fundamentos do uso das ferramentas de que dispomos na Terra convulsa. O problema é saber 

quando a ferramenta esconde um punhal, manipulado por mãos invisíveis, do outro lado do espelho, 

montanha que nos separa de nós meses. 

(BLOCH, Arnaldo. O Globo, 29 de agosto de 2009.) 

 

 

Lixeiras pequenas e esmaltadas. Dentro coisas delicadas movem-se um pouco como cascas de ovo 

espinhas de peixe e também nunca inteiramente quietas partes de cebolas peroladas levíssimas ali fazem 

seu ninho. 

Lixo não atômico, tem certa graça ligeira vinda de refeições ainda mais rápidas. 

Falta de ceias tardias inventivas de estudantes pobres e artistas de amantes frágeis de estômago 

enjoado e dos restos de que são feitos os sonhos e das migalhas que se soltam da  

toalha agitada diante da janela e vão tomar parte na noite misturadas às estrelas. 

(TAVARES, Zulmira Ribeiro. O mandril. São Paulo: Brasiliense, p. 18, 1998) 
 
 

 

Vendedoras. Ótima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada. Boutique cidade precisa moça 

boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. Recusada. 

Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de um milhão. 

Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada. 

Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. Não 

precisa ser bonita. Endereço tal. Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para 

esconder o estrabismo. Contratada. 

(CUNHA, Helena Parente. Cem mentiras de verdade, 1985) 
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Exercícios 

 

1. Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 

Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de 

ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 

de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 

podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é 

uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um 

perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 

com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 

a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um 

vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a preposto 

ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, “disilimina 

esse” e “eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca 

a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 

b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 

c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 

d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 

e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
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2. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana: 

— Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

— Deus me livre, não! Hoje não ... 

Abílio interpelou a velha: 

— Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele 

se chegou: 

— Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os 

filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu 

à janela e o vizinho repetiu: 

— Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 

— Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 
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3. Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais 

elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa à desmecanização 

física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser 

diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum (oprimido), ele propõe condições 

práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades 

de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer 

teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a 

condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. 
Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.ctorio.org.br. 

Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado). 

 

Considerando-se as características do Teatro do Oprimido apresentadas, conclui-se que 

a) esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a 
linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. 

b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na 
qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. 

c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de 
proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive. 

d) o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a 
proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. 

e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que 
visa à desautomação física e intelectual de seus praticantes. 
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4. Silogismo 

Um salário-mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas públicas, comprometeria o 

programa de estabilização do Governo, quebraria a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente 

desmancharia o penteado do Malan. Quem prega um salário-mínimo maior o faz por demagogia, 

oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem 

o reajuste possível, nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da 

população brasileira vive de um mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que o impedem de 

ser maior não vão mudar tão cedo, eis-nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com mais da 

metade da sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos condenados a uma 

lógica do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é 

criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se 

devem à tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm 

uma política econômica solidamente fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada 

na fome dos outros. O país só é viável se metade da sua população não for. (...)  

VERÍSSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000. 

 

Silogismo: S. m. Lóg. Dedução formal tal que, postas duas proposições, chamadas premissas, delas se 

tira uma terceira, nelas logicamente implicada, chamada conclusão.  

FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

O texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, dentre outros, pelo recurso da ironia. 

A qualidade que constitui uma ironia, no texto, é: 

a) “político” (linha 03) 

b) “perpétua” (linha 08) 

c) “emocionais” (linha 11) 

d) “admirável” (linha 12) 
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5. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a 

fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em 

estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de 

cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 

— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. 

E outro: 

— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 

nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor… (…) 

E outro: 

— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua 

saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3 São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento). 

 

O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio histórico — o recenseamento —, apresenta 

característica marcante do gênero crônica ao 

a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma 
coisa por meio de outra. 

b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 

c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente 
e revelando-os pouco a pouco. 

d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do 
cotidiano, para manter as pessoas informadas. 

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe 
tratamento estético. 
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6. Sem acessórios nem som 
Escrever só para me livrar 

de escrever. 

Escrever sem ver, com riscos 

sentindo falta dos acompanhamentos 

com as mesmas lesmas 

e figuras sem força de expressão. 

Mas tudo desafina: 

o pensamento pesa 

tanto quanto o corpo 

enquanto corto os conectivos 

corto as palavras rentes 

com tesoura de jardim 

cega e bruta 

com facão de mato. 

Mas a marca deste corte 

tem que ficar 

nas palavras que sobraram. 

Qualquer coisa do que desapareceu 

continuou nas margens, nos talos 

no atalho aberto a talhe de foice 

no caminho de rato. 

FREITAS FILHO, A. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.  

 

Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade poética 

que põe em evidência o(a) 

a) angustiante necessidade de produção, presente em “Escrever só para me livrar/ de escrever”. 

b) imprevisível percurso da composição, presente em “no atalho aberto a talhe de foice/ no caminho 
de rato”. 

c) agressivo trabalho de supressão, presente em “corto as palavras rentes/ com tesoura de jardim/ 
cega e bruta”. 

d) inevitável frustração diante do poema, presente em “Mas tudo desafina:/ o pensamento pesa/ tanto 
quanto o corpo”. 

e) conflituosa relação com a inspiração, presente em “sentindo falta dos acompanhamentos/ e 
figuras sem força de expressão”. 
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7. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo 

não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 

do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos 

baianos com a “retomada da linha evolutória”, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do 

lazer uma nova era musical.  
TINHORÃO, J.R. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado). 

 

A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se 

adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é: 

a) A estrela d’alva / No céu desponta / E a lua anda tonta/ Com tamanho esplendor. (As pastorinhas, 
Noel Rosa e João de Barro) 

b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela que vier / Para enfeitar a 
noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran)  

c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / Contam coisas da cidade. 
(No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo)  

d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / Procurando se encontrar. (Ovelha 
negra, Rita Lee)  

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei / Na sua boca. (Chega 
de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 
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8. Das irmãs 
os meus irmãos sujando-se 

na lama 

e eis-me aqui cercada 

de alvura e enxovais 

 

eles se provocando e provando 

do fogo 

e eu aqui fechada 

provendo a comida 

 

eles se lambuzando e arrotando 

na mesa 

e eu a temperada 

servindo, contida 

 

os meus irmãos jogando-se 

na cama 

e eis-me afiançada 

por dote e marido 

QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980. 

 

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem 

ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que 

a) a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem se jogar na lama. 

b) a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. 

c) a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. 

d) a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço 
doméstico. 

e) os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. 
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9.  

 
Capa do LP Os Mutantes, 1968. 

Disponível em: http://mutantes.com. Acesso em: 28 fev. 2012. 

 

A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa 

criação musical é caracterizado por 

a) letras e melodias com características amargas e depressivas. 

b)  baseados em ritmos e melodias nordestinos. 

c) sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos. 

d) temas que refletem situações domésticas ligadas à tradição popular. 

e) ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros. 
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10. Tarefa 
Morder o fruto amargo e não cuspir  

Mas avisar aos outros quanto é amargo  

Cumprir o trato injusto e não falhar  

Mas avisar aos outros quanto é injusto  

Sofrer o esquema falso e não ceder  

Mas avisar aos outros quanto é falso  

Dizer também que são coisas mutáveis...  

E quando em muitos a não pulsar 

— do amargo e injusto e falso por mudar —  

então confiar à gente exausta o plano 

de um mundo novo e muito mais humano.  

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.  

 

Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de sua função 

sintática,  

a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.  

b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.  

c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.  

d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.  

e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 
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Gabarito 

 

1. E  

Manoel de Barros se utiliza do lúdico em suas poesias o que o aproxima da fala coloquial e da oralidade. 

 

2. C 

A crônica aborda criticamente a questão da fofoca, temática recorrente entre texto sobre vizinhos, já que 

a tradição popular é a de que essa relação é comum.  

 

3. C 

No que diz respeito ao texto, pode-se destacar que a linguagem utilizada no teatro é mais usual de modo 

que o leitor possa refletir sobre o espetáculo assistido.  

 

4. D 

“emocionais” se refere aos apelos negados por quem controla a economia. Na realidade, o apelo é de 

sobrevivência.  

 

5. E 

A crônica é um texto híbrido que transita por diferentes funções sociais. Nesse caso, se utiliza de um 

fato histórico para retratar problemas sociais de forma ironizada.  

 

6. C 
O texto denota certo tom de sofrimento ao escrever, como se o processo fosse doloroso.  

 

7. D 

O termo “baby, baby”, ao evidenciar uma mescla de línguas na música, também retoma a essência da 
repetição de palavras, representação clara da nova era musical.  

 

8. E 

O texto de Sonia Queiroz evidencia a diferença nos papeis sociais desempenhados por homens e 
mulheres, na sociedade. É possível compreender a crítica em relação ao fato de o homem ser livre e 
realizado, enquanto as mulheres ficam responsáveis pelas tarefas do lar. 

 

9. C 

O movimento da contracultura diz respeito à recusa dos padrões estabelecidos em uma determinada 
época. Assim, a banda é citada como exemplo, porque além de utilizarem uma forma sonora 
diferenciada, fizeram uso também de elementos populares e eruditos que contribuíram para sua criação 
musical. 

 

10. C 

O enunciado deixa claro que é preciso identificar o que a conjunção anuncia além de sua função sintática, 
logo é a introdução de um argumento mais forte em oposição ao anterior.  
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Resolução de exercícios de provas anteriores 1  
 

Exercícios 

 

 

1. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas 

respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 

 

 

A mediana dos tempos apresentados no quadro é  

a) 20,70.  

b) 20,77.  

c) 20,80.  

d) 20,85.  

e) 20,90. 

 

 

2. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão 

distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de 

um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios 

para a distribuição dos ingressos:  

1. cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;  

2. todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;  

3. não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).  

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios 

estabelecidos, é: 

a) 2.  

b) 4.  

c) 9.  

d) 40.  

e) 80. 

 

  



 
 

 

 

2 

Matemática 
 

3. Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião do condomínio, a 

construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura e 2 m de 

diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 m³ de água, mantendo o formato 

cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada.  

Utilize 3,0 como aproximação para π.  
Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume desejado?  

a) 0,5  

b) 1,0  

c) 2,0 

d) 3,5  

e) 8,0 

 

 

4. Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada 

candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente 

das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. 

 

 

 

A ordem de classificação final desse concurso é  

a) A, B, C, E, D.  

b) B, A, C, E, D.  

c) C, B, E, A, D.  

d) C, B, E, D, A.  

e) E, C, D, B, A. 
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5. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da 

medida 3 mm. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras: 3,10 mm; 3,021 mm; 2,96 mm; 2,099 

mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será, em milímetros, 

de  

a) 2,099.  

b) 2,96.  

c) 3,021.  

d) 3,07.  

e) 3,10. 

 
 

6. Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma 

cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, 

verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. Os dados nos 

indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de 

a) 1 : 250. 

b) 1 : 2500. 

c) 1 : 25000. 

d) 1 : 250000. 

e) 1 : 25000000. 
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7. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação 

médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir 1 copo de água de 150 mililitros a 

cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado 

comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos:  

Garrafa I: 0,15 litro  

Garrafa II: 0,30 litro  

Garrafa III: 0,75 litro  

Garrafa IV: 1,50 litro  

Garrafa V: 3,00 litros 

 A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação 

médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. Qual o tipo de 

garrafa escolhida pela paciente?  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

e) V 

 

8. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A 

figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola.  

 

 
 

Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. 
Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição, tinham diâmetros 
iguais a: 4,025 mm; 4,100 mm; 3,970 mm; 4,080 mm e 3,099 mm. O joalheiro então colocou na pulseira 
a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na 
pulseira pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a 

a) 3099. 

b) 3,970.  

c) 4,025.  

d) 4,080.  

e) 4,100.  



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

9. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com 

o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo 

mapa tem escala 1 : 58 000 000.  

 
Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm. A 

medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é: 

a)  4 408. 

b) 7 632. 

c) 44 080. 

d) 76 316. 

e) 440 800. 
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10. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base dez para representar 

números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes 

apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são 

colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, 

colocam-se adesivos abaixo das hastes com os simbolos U, D, C, M, DM e CM que correspondem, 

respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de 

milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no 

sistema decimal nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até a haste que se encontra mais 

à esquerda.  

Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. 

 

 
 

Nessa disposição, o número que está representado na figura é: 

a) 46 171. 

b) 147 016. 

c) 171 064. 

d) 460 171. 

e) 610 741.   
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Gabarito 

 

1. D 
Colocando os tempos em ordem crescente, temos:  

20,50; 20,60; 20,60; 20,80; 20,90; 20,90; 20,90; 20,96. 
Queremos a mediana de uma distribuição de um número par de elementos, assim, temos que os termos 
centrais são 20,80 e 20,90, então, fazendo a média entre eles, temos 20,85. 

 
 

2. C 

 

 

3.  C 

Sabemos que o volume de um cilindro é dado pela fórmula π.r².H 
A cisterna possui 1m de raio da base (metade do diâmetro) e 3m de altura. 
Como o novo volume da cisterna deverá ser de 81 m³, temos que π.r².3 = 81. 
Já que π = 3: 
9r² = 81 
r = 3. 

4.  B 

Calculando as médias dos candidatos, temos: 

A -> (4 . 90 + 60)/ 5 = 84 

B -> (4 . 85 + 85) / 5 = 85 

C -> (4. 80 + 95) / 5 = 83 

D -> (4. 60 + 90) / 5 = 66 

E -> (4. 60 + 100) / 5 = 68 

Logo, a ordem de classificação será a da alternativa B. 

5. C 

Basta avaliar qual número está menos distante do valor 3mm, que é a alternativa C. 

 

6. E 
O mapa observado pelo estudante está na escala de: 

8 cm/2 000 km = 8 cm/ 200 000 000 cm = 1/ 25 000 000 = 1 : 25 000 000 
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7. D 

A paciente deve tomar um copo de água a cada meia hora, durante 10 horas, então, ela terá tomado 20 

copos de água ao final dessas horas. O volume de água que essa paciente terá ingerido será de 20 . 150 

mL = 3000 mL = 3 L, logo, ela deve escolher a garrafa IV, pois duas delas seriam equivalentes a 3 L. 

 

8. C 

 

9.  A 

 

10.  D 
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Resolução de exercícios de provas anteriores  

 

Exercícios 

 

 

1. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide 

reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 

10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas 

em pedaços de mesmo compri - mento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem 

com o maior tamanho possível, mas de compri - mento menor que 2 m. Atendendo o pedido do 

arquiteto, o carpinteiro deverá produzir  

a) 105 peças.  

b) 120 peças.  

c) 210 peças.  

d) 243 peças.  

e) 420 peças. 

 

 

2. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar 

sua aplicação, foi desenvolvida uma “caneta” na qual pode ser inserido um refil contendo 3 mL de 

insulina, como mostra a imagem. 

 

 
 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação, 

é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente 

foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o 

número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?  

a) 25  

b) 15  

c) 13  

d) 12  

e) 8 
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3. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa 

escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados 

para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, 

uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o 

entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é  

a) 23,7%  

b) 30,0%  

c) 44,1%  

d) 65,7% 

e) 90,0% 

 

 

4. O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo 

devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e 

cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total 

de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas). 

 
De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 

tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de  

a) 16,0.  

b) 22,9.  

c) 32,0.  

d) 84,6.  

e) 106,6. 
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5. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações 

mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação 

dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor 

devido antes do pa ga - mento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 

e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a 

ser pago ao banco na décima prestação é de  

a) 2 075,00.  

b) 2 093,00.  

c) 2 138,00.  

d) 2 255,00.  

e) 2 300,00. 

 

 

6. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e 

registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em 

relação ao mês de maio de 2012. 
Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012 

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de  

a) 4,129 x 10³ 

b) 4,129 x 106  

c) 4,129 x 109 

d) 4,129 x 1012  

e) 4,129 x 1015 

 

 

7. A expressão “Fórmula de Young” é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento, dada a 

dose do adulto: 

 
 

Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de 

adulto é de 60 mg. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no 

prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrada a ela uma dose de 14 mg de um 

medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à 

criança estava correta. Então, a enfermeira deverá ministrar uma dosagem do medicamento X, em 

miligramas, igual a  

a) 15.  

b) 20.  

c) 30.  

d) 36.  

e) 40. 
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8. Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 

anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada 

foi de R$ 1 202,00. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 

1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos 

mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total.  
Disponivel em: www.estadao.com.br. Acesso em: 16 nov. 2011(adaptado).  

 

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% 

mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres?  

a) 240,40  

b) 548,11  

c) 1 723,67  

d) 4 026,70  

e) 5 216,68 
 
 

9. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400 – 100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de 

modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de 

arrecadação diária na venda desse produto.  

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

a) R$ 0,50 ≤ p < R$ 1,50  

b) R$ 1,50 ≤ p < R$ 2,50  

c) R$ 2,50 ≤ p < R$ 3,50  

d) R$ 3,50 ≤ p <R$ 4,50  

e) R$ 4,50 ≤ p < R$ 5,50 
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10. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar 

a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8 000 unidades de um 

determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou 

a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo 

um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano t de 

funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número 

de unidades produzidas P em função de t, para t≥1? 

a) P(t) = 0,5.t-1 + 8000 

b) P(t) = 50.t-1 + 8000 

c) P(t) = 4000.t-1 + 8000 

d) P(t) = 8000.(0,5)t-1 

e) P(t) = 8000.(1,5)t-1 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. A 

Calculando a quantidade de insulina por aplicação: 
(10×0,01)+0,02 = 0,12mL 
O frasco tem 3mL, logo dividindo o total do frasco pela dosagem de casa aplicação, descobrimos 
quantas aplicações serão feitas 
3/0,12 = 25 aplicações. 
 
 

3. D 

 

 

4. C 

Analisamos os gráficos e percebemos que a quantidade de embalagens recicladas para produção de 

malhas é de: 37,8% . 30% . 282 ≈ 32. 

 

5. D 

 

 

6. C 

Sabe-se que 1 tonelada = 1000 kg e milhões é representado por 106. Assim, passando 4,129 milhões de 

toneladas para kg, temos 4,129.109. 
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7. B 

 

 

8. E 

 

 

9. A 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400 – 100p).p = 300 
p² – 4p + 3 = 0. 
Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, a quantidade q é máxima quando 
p for mínima, logo, o pão deverá ter seu preço reduzido para 1 real. 
 
 

10. E 

O número de unidades produzidas forma uma PG em função do tempo decorrido, em que o primeiro termo 

é 8000 e a razão é 1,5. Assim, a lei de formação desse número de unidades é dada por p = 8000 . (1,5)t-1. 
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Exercícios envolvendo retas na geometria analítica 
 

Exercícios 

 

1. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o 

asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; 

porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, 

conforme mostram os segmentos de retas nos gráficos. 

 

Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, 

uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão 

dos raios solares após  

a) 8,225 anos.  

b) 9,375 anos.  

c) 10,025 anos.  

d) 10,175 anos.  

e) 9,625 anos. 
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2. O jornal Folha de S. Paulo publicou em 11 de outubro de 2016, a seguinte informação: 

 

De acordo com as informações apresentadas, suponha que para uma velocidade de 35 km/h a 

probabilidade de lesão fatal seja de 5% e que para velocidades no intervalo [35;55] o gráfico obedeça 

a uma função do 1º grau. Nessas condições, se um motorista dirigindo a 55 km/h, quiser reduzir a 

probabilidade de lesão fatal por atropelamento à metade, ele terá que reduzir a sua velocidade em, 

aproximadamente, 

a) 20% 

b) 25% 

c) 30% 

d) 35% 
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3. Sobre a figura abaixo, sabe-se que a equação de r é 2y = x − 3; que os pontos B e C são simétricos em 

relação ao eixo das abscissas; que as retas r e s são paralelas; e que t é perpendicular a r. 

 
Nessas condições, a equação da reta t é: 

a) y = - 2x +6  

b) 

1
6

2
y x= − +

   

c) 2y = - x+6 

d) y + 2x = 3 

e) 

6

2

x
y

−
=

   

 

4. A reta s que passa por P(1,6) e é perpendicular 
2

3
3

y x= +  a r é: 

a) 

3

2
y x=

  

b) y = x + 5 

c) 

2 20

3 3
y x= − +

  

d)  

3 15

2 2
y x= − +
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5. A figura mostra um jogo de videogame, em que aviões disparam balas visando a atingir o alvo. 

Quando o avião está no ponto (1, 2), dispara uma bala e atinge o alvo na posição (3, 0).  

 

Sendo r a reta determinada pela trajetória da bala, observe as seguintes afirmativas: 

I. O ponto P(1/2, 5/2) pertence a r. 

II. A reta r é perpendicular à reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, onde 

A(0, 3) e B(3, 0). 

III. A reta r é paralela à reta s: 2x – 2y + 5 = 0. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III.  

 

 

6. Seja A = (4, 2) um ponto do plano cartesiano e sejam B e C os simétricos de A em relação aos eixos 

coordenados. A equação da reta que passa por A e é perpendicular à reta que passa por B e C é:  

a) 2x-y=6  

b) x-2y=0  

c) x−y=2  

d) x+2y=8  

e) x + y = 6 

  

http://bemvin.org/o-presente-relato-apresenta-o-jogo.html
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7. Os valores de k para que as retas 2x + ky = 3 e x + y = 1 sejam paralelas e perpendiculares entre si, 

respectivamente, são  

a) 3 , 2 − e 1. 

b) −1 e 1.  

c) 1 e −1.  

d) −2 e 2.  

e) 2 e −2. 

 

 

8. As retas 2x + 3y = 1 e 6x – ky = 1 são perpendiculares. Então, k vale  

a) 2  

b) 1  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

 

 

9. Na figura, as retas r e s são paralelas. Se (x, y) é um ponto de s, então x – y vale 

 

a) 2  

b) 3 

c) 4  

d) 6  

e) 5 
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10. Considere no plano cartesiano as retas r e s dadas pelas equações: 

r : 3x + 3py + p = 0 e 

s: px + py – 3 = 0 

com p   R. 

Baseado nessas informações, marque a alternativa INCORRETA. 

a) r e s são retas concorrentes se |p|    3.    

b) Existe um valor de p para o qual r é equação do eixo das ordenadas e s é perpendicular a r.    

c) r e s são paralelas distintas para dois valores reais de p.    

d) r e s são retas coincidentes para algum valor de p.    
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. A 
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3. A 

 

 

4. D 

 

 

5. B 
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6. A 

 

 

7. E 

 

 

8. D 

 

 

9. C 
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10. D 
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Circunferência e Cônicas 

 

Resumo 

 

Circunferência 

 

Definição 

Circunferência é o nome dado ao conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, que chamamos 

de centro. 

 

Equação da circunferência 

Uma circunferência γ de centro no ponto C( x0,y0) e raio de medida R é o conjunto dos pontos P(x,y), tais que 

P ∈ γ, PC = R. 

 

Substituindo PC  por seu valor, de acordo com a fórmula da distância entre dois pontos tem-se: 

0 0( )² ( )²R x x y y= − + −  

 

 Ao elevar ambos os lados ao quadrado, chegamos à equação da circunferência: 

0 0² ( )² ( )²R x x y y= − + −  

 

Obs.: Repare que, se o centro da circunferência for em (0, 0), teremos a equação R2 = x2 + y2. 
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Cônicas: 

 

Elipse 

Elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano 

é constante. 

 

Elementos de uma elipse 

 

Focos: são os pontos F1 e F2. 



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

Distância focal: é a distância 2c entre os focos. 

Centro: é o ponto médio C do segmento F1F2. 

Eixo maior: é o segmento A1A2 de comprimento 2a. 

Eixo menor: é o segmento B1B2 de comprimento 2b e perpendicular a A1A2  no seu ponto médio. 

 

Pela figura, vemos que 𝒂² =  𝒃² +  𝒄². Esta igualdade mostra que b < a e c < a.  

 

Excentricidade: é o número real 
c

e
a

=  ( 0 < e < 1 ) 

Obs..: A excentricidade é responsável pela “forma” da elipse: elipses com excentricidade perto de 0 são 

aproximadamente circulares, enquanto que elipses com excentricidade próxima de 1 são “achatadas”. 

 

Equação Reduzida 

Eixo maior é paralelo ao eixo x: 

 

( )² ( )²
1

² ²

x h y k

a b

− −
+ =  

Eixo maior é paralelo ao eixo y: 

 

( )² ( )²
1

² ²

x h y k

b a

− −
+ =  

 

Parábola 

Parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa d, chamada diretriz, 

e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamado foco. 
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Elementos de uma parábola 

 

 

Eixo de simetria coincide com o eixo x 
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Eixo de simetria coincide com o eixo y 

 

 

 

 

Equação da parábola na forma explícita 

 

 

Hipérbole 

Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos P(x, y) de um plano tal que a diferença (em módulo) de suas 

distâncias a dois pontos fixos F1 e F2 é constante (2a < 2c), com F1 F2 = 2c. 
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Elementos de uma Hipérbole 

 

 

Eixo de simetria coincide com o eixo x 

 

 

 

• Considerando o centro O (x0, y0) 
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Eixo de simetria coincide com o eixo y 

 

 

• Considerando o centro O (x0, y0) 
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Exercícios 

 

 

1. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do 

balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então 

se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o 

plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no 

topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem orientação positiva 

para cima. 

 

 
 

A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. 

a) ( ) 2 ²f x x= − −   

b) ( ) 2 ²f x x= −  

c) ( ) ² 2f x x= −  

d) ( ) 4 ²f x x= − −  

e) ( ) 4 ²f x x= −  
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2. Durante uma aula de Matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de 

coordenadas cartesianas (x, y) e representa na lousa a descrição de cinco conjuntos algébricos, I, II, III, 

IV e V, como se segue:  

I. é a circunferência de equação x² + y² = 9;  

II. é a parábola de equação y = – x² – 1, com x variando de – 1 a 1;  

III. é o quadrado formado pelos vértices (– 2, 1), (– 1, 1), (– 1, 2) e (– 2, 2);  

IV. é o quadrado formado pelos vértices (1, 1), (2, 1), (2, 2) e (1, 2);  

V. V – é o ponto (0, 0). 

 
Qual destas figuras foi desenhada pelo professor? 

  
a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 
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3. Uma família da cidade de Cajapió – MA comprou uma antena parabólica e o técnico a instalou acima 

do telhado. A antena projetou uma sombra na parede do vizinho, que está reproduzida abaixo, coberta 

com uma folha quadriculada. 

 
Note que a figura projetada na parede é uma cônica. Considerando as medidas mostradas e o sistema 

cartesiano contido na folha quadriculada, a equação que representa a cônica será: 

 
 

 

4. Para apagar o foco A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 m um do outro, os 

bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, 

de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de 

temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois bombeiros 

poderiam ter entre eles é 

a) 30. 

b) 40. 

c) 45. 

d) 60. 

e) 68. 
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5. Uma figura mostra um plano cartesiano no qual foi traçada uma elipse com eixos paralelos aos eixos 

coordenados. 

 

Valendo-se das informações contidas neta representação, qual é a equação reduzida da elipse? 

a) 

2 2( 2) ( 3)
1

4 9

x y− −
− =   

b) 

2 2( 2) ( 3)
1

4 9

x y− −
+ =  

c) 

2 2( 2) ( 3)
1

2 3

x y− −
− =  

d) 

2 2( 2) ( 3)
1

2 3

x y− −
+ =  

e) 

2 2( 3) ( 2)
1

4 9

x y− −
+ =  

 

 

6. Uma hipérbole tem focos F1 (-5,0) e F2 (5,0) e passa pelos pontos P(3,0) e Q(4,y), com y>0. O triângulo 

com vértices em F1, P e Q tem área igual a 

a) 
16√7

3
 

b) 
16√7

5
 

c) 
32√7

3
 

d) 
8√7

3
 

e) 
8√7

5
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7. Um aluno desenhou, em um plano cartesiano, duas cônicas (elipse ou hipérbole), uma de excentricidade 

0,8 e outra de excentricidade 2,4, tendo ambas como foco o par de pontos (-12,0) e (12,0) . Qual 

alternativa está ERRADA?  

a) A cônica de excentricidade 0,8 é uma hipérbole.  

b) A cônica de excentricidade 2,4 passa pelo ponto (5,0).  

c) As cônicas descritas possuem quatro pontos em comum. 

d) 
² ²

1
225 81

x y
+ =   é uma equação para a cônica de excentricidade 0,8. 

e) A cônica de excentricidade 0,8 passa pelo ponto (0,9). 

 

 

8. A equação 4 ² ² 32 8 52 0x y x y− − + + =  , no plano xy, representa: 

a) Duas retas. 

b) Uma circunferência. 

c) Uma elipse. 

d) Uma hipérbole. 

e) Uma parábola. 

 
 

9. A expressão ² ² 2 4 4 0x y x y+ − − + =  descreve a equação de um(a): 

a) Hipérbole. 

b) Parábola. 

c) Elipse. 

d) Circunferência. 

e) Reta. 
 
 

10. Sobre a curva 9 ² 25 ² 36 50 164 0x y x y+ − + − =  , assinale a alternativa correta. 

a) Seu centro é (-2, 1). 

b) A medida do seu eixo maior é 25. 

c) A medida do seu eixo menor é 9. 

d) A distância focal é 4. 

e) Sua excentricidade é 0,8. 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. E 

 

 

3. A 

 

 

4. B 

 
 

5. B 
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6. A 
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7. A 

 

 

8. D 

 

 

9. D 
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10. E 
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Análise de questões anteriores – competências 1 e 3 

 

Resumo 

 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 1 e 3, 

mencionadas abaixo. 

Competência da área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 

 

Competência da área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora da identidade. 

H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de 

um grupo social. 

H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades 

cinestésicas. 

H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de 

desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 
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Exercícios 

 

1. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na 

atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado 

pela internet, por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição 

de vida e/ou rotina de alguém — como em um diário pessoal —, função para qual serviu inicialmente e 

que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e 

divulgação de informações. 

A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto 

de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum 

conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas 

publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. 
LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais. Disponível em: www.fateczl.edu.br. Acesso em: 29 abr. 2013 

(adaptado). 

 

De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como 

a) estratégia para estimular relações de amizade. 

b) espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. 

c) gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. 

d) ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. 

e) recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. 

 

2.  

 
 

O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a 

ela incorporadas serão responsáveis por 

a) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. 

b) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. 

c) transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. 

d) renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. 

e) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. 
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3. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. […] O jogo se transformou em espetáculo, 

com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar, e o espetáculo se transformou 

num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir 

que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita 

força, que renuncia ã alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte ainda aparece nos campos, 

[…] algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além 

do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da 

liberdade. 
GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM Pockets, 1995 (adaptado). 

 

O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, 

a) fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. 

b) promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos, para que fossem inovadores. 

c) incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. 

d) tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. 

e) contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. 

 

 

4. Farejador de Plágio: uma ferramenta contra a cópia ilegal No mundo acadêmico ou nos veículos de 

comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou 

paráfrases. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonatto Pezzin, 

engenheiro de computação, desenvolveu junto com os seus alunos o programa Farejador de Plágio. O 

programa é capaz de detectar: trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos 

reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas 

como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a 

ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor 

desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários 

buscadores, gerando assim muito mais resultados. 
Disponível em: http://reporterunesp.jor.br. Acesso em: 19 mar. 2018 

 

Segundo o texto, a ferramenta Farejador de Plágio alcança seu objetivo por meio da 

a) seleção de cópias integrais. 

b) busca em sites especializados. 

c) simulação da atividade docente. 

d) comparação de padrões estruturais. 

e) identificação de sequência de fonemas. 
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5. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças 

que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 

religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-

se pelas músicas animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários representativos. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo:  

Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado). 

 

A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria 

de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela 

a) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu 

modo de expressar-se no mundo. 

b) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando 

fatos históricos. 

c) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo 

aspectos políticos. 

d) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking 

das mais originais. 

e) lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas 

para a vivência lúdica de um povo. 

 

6. No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que 

tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer 

e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida 

diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o 

relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte-participação, por ser a dimensão social 

do esporte mais inter-relacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades 

de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte-performance. Enquanto o esporte-

performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte-

participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. 
GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese bibliográfica. EFDeportes, n. 142, mar. 2010. 

 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente 

a) nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades 

esportivas. 

b) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a 

participação dos demais. 

c) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade 

esportiva muito popular no país. 

d) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e a 

descoberta de talentos. 

e) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. 
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7. É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem 

uma estrutura comum: seis princípios operacionais divididos em dois grupos, o ataque e a defesa. Os 

três princípios operacionais de ataque são: conservação individual e coletiva da bola, progressão da 

equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção 

de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são: recuperação da bola, impedimento do avanço 

da equipe contrária com a posse da bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe 

adversária. 
DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos – 

modelo pendular a partir das ideias de Claude Bayer. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 

out. 2002 (adaptado). 

 

Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol caracteriza o princípio de 

a) recuperação da bola. 

b) progressão da equipe. 

c) finalização da jogada. 

d) proteção do próprio alvo. 

e) impedimento do avanço adversário. 

 

8.  

 
Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com. Acesso em: 30 maio 2010. (Foto: Reprodução) 

 

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações 

sociais. 
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9.  

 
 

BRANCO, A. Disponível em: www.oesquema.com.br. Acesso em: 30jun. 2015 (adaptado). 

 

A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de 

outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência 

criticada na tirinha sobre esse processo é a 

a) criação de memes. 

b) ampliação da blogosfera. 

c) supremacia das ideias cibernéticas. 

d) comercialização de pontos de vista. 

e) banalização do comércio eletrônico. 

 

 

10. O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto com as linguagens da 

dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos guetos, com o 

nome de cultura hip hop. O break dancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas 

inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens 

do rap, do break dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005 (adaptado). 

 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de 

dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos 

a) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. 

b) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. 

c) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. 

d) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. 

e) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Português 
 

Gabarito 

 

1. B  

O blog se tornou um espaço para exposição e circulação de ideias, pois possibilita que “qualquer pessoa, 

sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras 

pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos”. 

 

2. B 

O texto apresenta a ideia de que a TV pode garantir ao interlocutor que ele “assista ao que quer e quando 

quer”, satisfazendo, então, as vontades individuais. 

 

3. D 

A mercantilização do futebol ampliou sua exigência física e técnica, mas diminuiu a importância do 

talento natural e do seu caráter lúdico. 

 

4. D 

O Farejador de Plágio, por meio de comparações entre estruturas linguísticas semelhantes, descobre se 

um trabalho copiou um outro já existente. 

 

5. A 

O trecho “Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 

cotidiano e brincadeiras”, identificado no próprio texto, evidencia que a dança, sendo considerada um 

elemento folclórico, reflete as expressões culturais de determinados povos. 

 

6. E 

O texto descreve o que significa o “esporte-participação”, que consiste no uso do esporte como meio de 

pertencimento, inclusão e prazer. Dentre as opções, apenas a letra “E” propõe obter esse tipo de prática 

esportiva. 

 

7. B 

No handebol, o drible serve para mostrar uma continuidade, uma sequenciação da jogada; logo, isso 

revela o que a questão chama de progressão. 

 

8. A 

No mundo contemporâneo as relações interpessoais passam por uma drástica transformação. As 

pessoas se veem cada vez menos e as amizades de “fato” – construídas no mundo real, a partir de 

experiências empíricas – são cada vez mais substituídas por amizades virtuais. 

 

9. D 

A partir da análise da tirinha, o verbo “cobro” e os substantivos “preço” e “profissional” fazem parte do 

campo semântico de comércio. Desse modo, a crítica feita no texto é sobre a comercialização de pontos 

de vista. 
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10. B 

O break é uma dança de improviso que trabalha com movimentos aleatórios e dinâmicos. 
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Análise de questões anteriores (ênfase nas competências das 

áreas 6 e 7) 

 

Resumo 

 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 6 e 7, 

mencionadas abaixo. 

 

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e 

informação. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade 

nacional. 

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade 

de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 

procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 
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Exercícios 

 

1. 14 coisas que você não deve jogar na privada 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também 

deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 

entupimentos: 

• cotonete e fio dental; 

• medicamento e preservativo; 

• óleo de cozinha; 

• ponta de cigarro; 

• poeira de varrição de casa; 

• fio de cabelo e pelo de animais; 

• tinta que não seja à base de água; 

• querosene, gasolina, solvente, tíner. 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, 

podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função 

conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca 

a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que 
beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 

b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 
como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 

c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 
autor do texto em relação ao planeta. 

d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre 
ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 

e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos usados de forma a 
proporcionar melhor compreensão do texto. 
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2.  

 

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o 

público-alvo, influenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais 

trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que 

a) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico e 
a população. 

b) a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia 
argumentativa. 

c) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de argumentação que 
simulam o discurso do médico. 

d) a empresa anunciada deixa de autopromover ao mostrar a preocupação social e assumir a 
responsabilidade pelas informações. 

e) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade 
no trecho sobre as maneiras de prevenção. 
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3. O exercício da crônica 
Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido 

no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 
 
 

4. Eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer… né… que… 

minha mãe morava no Piauí com toda a família… né…meu… meu avô… materno no caso… era 

maquinista… ele sofreu um acidente… infelizmente morreu…minha mãe tinha cinco anos… né… e o irmão 

mais velho dela… meu padrinho… tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no banco… 

e… ele foi…o banco… no caso… estava… com um número de funcionários cheio e ele teve que ir para 

outro local e pediu transferência prum mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam e 

por engano o… o…escrivão entendeu Paraíba… né… e meu… minha família veio parar em Mossoró que 

exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela foi parar na 

rua do meu pai… né…e começaram a se conhecer…namoraram onze anos …né… pararam algum tempo… 

brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem uma briga… né…e eu achei esse fato muito 

interessante porque foi uma coincidência incrível…né… como vieram se conhecer… namoraram e hoje… 

e até hoje estão juntos… dezessete anos de casados. 
CUNHA, M. F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 

 

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente 

repetição de “né”. Essa repetição é um 

a) índice de baixa escolaridade do falante. 

b) estratégia típica da manutenção da interação oral. 

c) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. 

d) manifestação característica da fala nordestina. 

e) recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. 
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5. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos mecanismos que regulam o 

número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

 
 

6. Novas tecnologias 
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 

“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichi – zam” novos produtos, 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 

tanto controlamos quanto somos controlados. 

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 
tecnologias. 

d) tornar o leitor coparticipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é 
manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas. 
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7.  

 

 

O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais 

nessa propaganda revela que 

a) o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. 

b) a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. 

c) a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. 

d) o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. 

e) a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas 
ambientais. 
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8.  

 

 

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender 

um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar 

a atração “Noites do Terror”, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do 

leitor 

a) a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 

b) a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. 

c) atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. 

d) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. 

e) a percepção do sentido literal da expressão “noites do terror”, equivalente à expressão “noites de 
terror”. 
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9.  

 
Disponível em: http://revistaiiqb.usac.edu.gt. Acesso em: 25 abr. 2018 (adaptado). 

 
Texto II 
Imaginemos um cidadão, residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda 

às 5h para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 

8h ao trabalho. 

Termina o expediente às 17h e chega em casa às 19h para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos 

filhos etc.  

 

Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para sua saúde? Como 
ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa 
praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média/alta 
que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a 
pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo 
fato de ser ou estar sedentária. 

FERREIRA, M. S. Aptidão física e saúde na educação física escolar: 
 ampliando o enfoque. RBCE, n. 2,jan. 2001 (adaptado). 

 
O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo 
de vida na saúde, apresenta uma visão 

a) medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da 
saúde. 

b) ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. 

c) crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. 

d) focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. 

e) geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. 
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10.  
 

 

 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é 

a) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 
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Gabarito 

 

1. B  

Lembrar que a função referencial está focada no aspecto informacional – então, o aspecto de orientação 

é apropriado a este tipo de comunicação. 

 

2. B 

A figura da médica aparece para legitimar o texto escrito, aumentando as chances de adesão do público 

leitor. 

 

3. E  

A função predominante no texto é metalinguagem: a mensagem é centrada em seu próprio código. Nesse 

texto, o cronista dedica-se por explicar, por meio de uma crônica, algumas dificuldades encontradas por 

quem escreve esse gênero textual. 

 

4. B  

A repetição do “né” é uma estratégia típica da língua oral e pode ser chamado de marcador conversacional 

– por ser um elemento típico da fala que não integra o conteúdo do texto, apresentando apenas valor 

tipicamente interacional. 

 

5. E 

Entre as características da função referencial, destacam-se o cunho informativo e a objetividade; tais 

aspectos podem ser reconhecidos no texto. 

 

6. D 

Ao escolher utilizar os verbos na primeira pessoa do plural, o autor do artigo de opinião deixa claro o seu 

ponto de vista e mostra que os leitores também compartilham desse posicionamento, dando, assim, mais 

credibilidade ao que defende. 

 

7. E 

Os recursos verbais presentes na propaganda, como a pergunta, os verbos e o uso do pronome “você” 

demonstram a responsabilidade do homem no processo das mudanças climáticas. 

 

8. D  

Para compreender o anúncio publicitário, é preciso lembrar da expressão popular “Quem é vivo sempre 

aparece”, pois o texto faz um trocadilho, substituindo o termo “vivo” por “morto”, uma vez que a atração 

que se deseja vender é a “Noites de Terror” e o parque de diversões deseja fazer um evento que aluda a 

monstros e figuras míticas para o divertimento de seu público. 

 

9. B 

O texto II, em comparação ao texto I, propõe uma abordagem mais analítica a respeito da prática de 

atividades físicas, uma vez que associa a elas aspectos sociais mais amplos. 
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10. A  

Os textos publicitários, em geral, dialogam com o interlocutor e visam persuadir seu público-alvo. No 

anúncio em questão, há um caráter apelativo que incita ao consumo. 
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Reação orgânica: reação de oxidação e polímeros 

 

Resumo 

 

Reações de Oxidação 

 
Oxidação em Alcenos (ligações duplas) 

 

a) Oxidação branda  

 

É feita oxidante em uma solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, geralmente, de permanganato 

de potássio. Indicamos o agente oxidante por [O] e temos a formação de um diálcool, também chamado de 

diol ou glicol: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Obs.: Reparem no aumento do nox do carbono, ou seja, perda de elétrons, caracterizando uma oxidação. 

 

b) Oxidação enérgica 

 

É feita usando-se como oxidante, uma solução aquosa de permanganato ou dicromato de potássio em meio 

ácido(em geral H2SO4). 

O agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na ligação dupla e produzindo ácido 

carboxílico e/ou cetona e/ou gás carbônico (CO2 ): 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

O tipo de produto obtido depende da posição da ligação dupla:  

• Se • carbono for primário produz CO2 e H2O;  

• Se • carbono for secundário produz ácido carboxílico;  

• Se • carbono for terciário produz cetona.  
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c) Ozonólise 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Aqui, o zinco é utilizado para quebra da água oxigenada (H2O2), impedindo que ela oxide o aldeído para ácido 

carboxílico.  

 

Podemos perceber que:  

• O carbono primário ou secundário da ligação dupla produz aldeídos;  

• O carbono terciário produz cetona. 

 

 

Oxidação em Alcinos (ligações triplas) 
 

a) Oxidação branda  

 

Utilizando o permanganato de potássio (KMnO4) em solução aquosa neutra ou levemente alcalina, os alcinos 

produzem dicetonas, compostos orgânicos com duas carbonilas secundárias:  

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Obs.: Caso R ou R’ for o hidrogênio, nessa extremidade, ocorrerá formação de um aldeído. 

 

b) Oxidação enérgica  

 

Essa oxidação é feita com aquecimento, de solução ácida de permanganato de potássio(KMnO4). Há 

quebra da cadeia por completo, diferente da oxidação branda, onde somente as ligações Pi(π) são 

quebradas, e por fim, forma-se ácidos carboxílicos. 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004 

 

Obs.: Caso R ou R’ for o hidrogênio, ao invés da formação dos ácidos, teremos CO2 e H2O. 
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Oxidação de ciclanos 

 
A teoria das tensões dos anéis de Baeyer diz, resumidamente, que:  

“Nos ciclanos, as valências devem ser entortadas ou flexionadas para fechar o anel, e isso cria uma tensão 

que torna o anel instável (ou seja, de fácil ruptura).”  

Anéis de 3 e 4 carbonos são quebrados com maior facilidade por conta dessa tensão. Oxidantes mais fortes 

como HNO3 concentrado, KMnO4 em solução ácida, conseguem quebrar também os anéis de 5 e 6 carbonos. 

Na quebra desses anéis, são produzidos ácidos dicarboxílicos (diácidos): 

 

 
 

Obs.: Uma importante diferenciação em relação aos alcenos, é que o KMnO4, em solução aquosa neutra, 

não reage com os ciclanos.  

 

Oxidação de álcoois 
Os oxidantes enérgicos, como KMnO4 ou K2Cr2O7 em meio ácido, serão usados na oxidação de álcoois, e 

seus produtos se diferenciam pelo tipo de álcool que será oxidado: Primário, secundário ou terciário. 

 
Obs.: Álcoois terciários não se oxidam, caso as condições de oxidação sejam extremas, a molécula irá 

quebra-se. 

 

Combustão 

Em geral, os compostos orgânicos sofrem combustão. Essa reação é uma oxidação acontece com o 

rompimento da cadeia carbônica, liberando grande quantidade de energia e gerando como produto CO(se a 

reação for incompleta) ou CO2(se a reação for completa). O hidrogênio produz H2O, o nitrogênio produz NO 

ou NO2 ; e assim por diante. 

Veja os exemplos: 

Combustão completa 
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Combustão incompleta 

 
 

O éter mais comum, o dietílico, é muito inflamável e até explosivo. Sua combustão completa segue o padrão 

de combustão e tem com produtos os mesmos das combustões orgânicas: CO2 e H2O. 

 

Obs.: Os éteres (especialmente o éter dietílico) quando oxidados lentamente pelo oxigênio do ar, dão origem 

a peróxidos: 

 
 

 

POLÍMEROS 
 

Os polímeros (do grego: ‘poli’ = muitos; ‘mero’= parte) são macromoléculas em cadeia formadas pela união 

de estruturas químicas repetidas, os monômeros. Se forem formados por um único tipo de monômeros, 

chamam-se homopolímero. Caso estejam presentes mais de um tipo de monômero, são chamados 

copolímeros.  

 

Os principais tipos de copolímeros são: 

• copolímeros alternados: -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B- 

• copolímeros periódicos: (-A-A-A-B-B-A-B-A-B-)n 

• copolímeros aleatórios: -B-A-A-B-A-B-B-B-A-B-B-A- 

• copolímeros em blocos: -A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B- 

 

Representação química 

Devido à inconveniência de representar estruturas tão grandes por extenso, desenvolveu-se a seguinte 

representação para cadeias poliméricas: 

 
Entre parênteses encontra-se a estrutura química que se repete ao longo da cadeia, com um índice n 

representando a repetição desta parte, um número indeterminado de vezes. É importante perceber que a 

estrutura do monômero (molécula que reage para formar a cadeia) é diferente da do polímero: no exemplo 

acima, a ligação dupla entre os carbonos do cloreto de vinila dá lugar às ligações simples que se formam 

entre os monômeros no PVC. 
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Polímeros naturais e sintéticos 

Polímeros são frequentemente encontrados na natureza. Exemplos de polímeros naturais são os 

polissacarídeos (polímeros de açúcares, como celulose e amido), cadeias polipeptídicas (cadeias de 

aminoácidos, como proteínas e enzimas) e ácidos nucleicos (cadeias de nucleotídeos). 

Entre os polímeros sintéticos estão o polietileno, policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), poliamida 

(náilon), etc. 

 

Reações de polimerização 

A produção de polímeros sintéticos se dá pelas reações de polimerização – as reações que formam ligações 

entre os monômeros para propagar a cadeia polimérica – que se classificam em reações de adição 

(poliadição) ou condensação (policondensação). 

 

• Poliadição 

Ocorre a quebra de ligações duplas dos monômeros em uma reação rápida e exotérmica, geralmente 

catalisada por metais como a platina. É o principal processo de obtenção de plásticos como polietileno, 

PP, PVC, politetrafluoretileno (PTFE – teflon) e poliestireno (isopor). Estes materiais são chamados 

polímeros de adição. 
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• Policondensação 

A extensão da cadeia ocorre através de reações de condensação de grupos funcionais (reações com 

formação de ligação entre duas moléculas, com perda de uma molécula pequena, geralmente água), 

como aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. Esta reação é tipicamente mais lenta que a poliadição. Entre 

os polímeros produzidos desta forma estão: poliésteres (PET, dácron, terilene), poliamidas (nylon), 

silicones e policarbonato. Estes são chamados polímeros de condensação. 

 

 
 

Polímeros termoplásticos e termofixos 

Polímeros podem ser classificados quanto à sua maleabilidade, sendo alguns viscosos e moldáveis a certa 

temperatura, os chamados polímeros termoplásticos - e outros com estrutura tridimensional definida e rígida, 

os polímeros termofixos. A diferença é justificável pelas suas estruturas químicas: os termoplásticos são 

constituídos longas cadeias unidas apenas pelas forças de Van der Waals (forças fracas), enquanto nos 

termofixos, as cadeias fazem ligações cruzadas entre si, tornando restrito o movimento individual das cadeias 

para que o material mude de forma. 

Existem tratamentos químicos para enrijecer as estruturas poliméricas como a vulcanização. Este processo 

consiste no aquecimento de borrachas ou outros polímeros similares na presença de enxofre. São formadas 

ligações cruzadas entre as cadeias, alterando as propriedades mecânicas do polímero para o fim desejado. 

 
esquema de borracha vulcanizada, com ligações de enxofre entre as cadeias 
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Exercícios 

 

1. Bebidas alcóolicas, como licores artesanais, podem, algumas vezes, apresentar metanol, uma 

substância tóxica, imprópria para o consumo. Quando exposto a algum agente oxidante, o metanol sofre 

oxidação. A equação química dessa reação é  

a)     
 

b)     
 

 

c)     
 

d)     
 

 

 

e)     
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2. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em 

escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela 

oxidação com o ozônio 3(O ),  em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos e/ou 

cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram 

cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como 

mostra o esquema. 

 

 
 

Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno: 

 

 
 

Quais são os produtos formados nessa reação?  

a) Benzaldeído e propanona.     

b) Propanal e benzaldeído.     

c) 2-fenil-etanal e metanal.     

d) Benzeno e propanona.     

e) Benzaldeído e etanal.     
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3. Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu consumo não demande muito tempo. À 

medida que os dias ou semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol presente sofre 

oxidação e se transforma em ácido acético. 

 

Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de aberto, é recomendável  

a) colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade.    

b) aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira.    

c) verter o vinho para uma garrafa maior e esterilizada.    

d) fechar a garrafa, envolvê-la em papel alumínio e guardá-la na geladeira.    

e) transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira.     

   

 

4. O permanganato de potássio 4(KMnO )  é um agente oxidante forte muito empregado tanto em nível 

laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno,  

ilustrado na figura, o 4KMnO  é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. 

 

 
 

Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de 4KMnO ,  são:  

a) Ácido benzoico e ácido etanoico.    

b) Ácido benzoico e ácido propanoico.    

c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.    

d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.    

e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.    
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5. O 1,4-pentanodiol pode sofrer reação de oxidação em condições controladas, com formação de um 

aldeído A, mantendo o número de átomos de carbono da cadeia. O composto A formado pode, em certas 

condições, sofrer reação de descarbonilação, isto é, cada uma de suas moléculas perde CO, formando 

o composto B. O esquema a seguir representa essa sequência de reações: 

 

 
 

Os produtos A e B dessas reações são:  
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6. O náilon-66, estrutura representada na figura, é um polímero de ampla aplicação na indústria têxtil, de 

autopeças, de eletrodomésticos, de embalagens e de materiais esportivos. 

 

C (CH2)4

O

C

O

N

H

(CH2)6 N

H

n

  

 
 

Esse polímero é produzido a partir da reação do ácido hexanodióico com a 1,6-diamino-hexano, 

formando-se também água como subproduto. 

Quanto à classificação do polímero náilon-66 e ao tipo de reação de polimerização, é correto afirmar que 

se trata de 

 

a) poliéster e reação de adição. 

b) poliéster e reação de condensação. 

c) poliamida e reação de adição. 

d) poliamina e reação de condensação. 

e) poliamida e reação de condensação. 

 

 

7. A poliacrilonitrila é um polímero conhecido simplesmente por “acrílico”. Ela pode ser transformada em 

fibras que entram na constituição de diversos tecidos, sendo inclusive misturada à lã. Parte da fórmula 

estrutural desse polímero é representada abaixo: 

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

  

 

  
A partir da fórmula acima, assinale a alternativa que contém o monômero utilizado no preparo da 

poliacrilonitrila. 

a) CH2=CHCNCH2=CHCNCH2=CHCN 

b) CH3CH2CN 

c) CH2=CHCN 

d) CH3=CHC=N 

e) CH3CN 
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8. Ao término de uma incisão cirúrgica, o cirurgião une os tecidos lesados utilizando agulhas e fios para 

“dar pontos”. Nos casos de sutura interna, é bastante conveniente a utilização de fios que são absorvidos 

pelo organismo depois de algum tempo, evitando uma nova incisão para sua retirada. Esses fios são um 

polímero sintético, que, ao longo de alguns dias ou semanas, é hidrolisado pelo organismo, formando 

moléculas de ácido glicólico, que são metabolizadas. Costuma-se dizer que os pontos foram absorvidos. 

A reação química de polimerização/hidrólise é assim representada: 

n HO CH2 C

O

OH

O CH2 C

O

O CH2 C

O

+ H2O

n

polimerização hidrólise

 
 

 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que o polímero sintético 

a) é do tipo poli (ácido acrílico). 

b) é obtido a partir de uma reação de poliadição. 

c) é absorvido pelo organismo devido ao seu caráter apolar. 

d) possui um monômero do tipo cetona. 

e) é do tipo poliéster. 
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9. Nos polímeros supramoleculares, as cadeias poliméricas são formadas por monômeros que se ligam, 

uns aos outros, apenas por ligações de hidrogênio e não por ligações covalentes como nos polímeros 

convencionais. Alguns polímeros supramoleculares apresentam a propriedade de, caso sejam cortados 

em duas partes, a peça original poder ser reconstruída, aproximando e pressionando as duas partes. 

Nessa operação, as ligações de hidrogênio que haviam sido rompidas voltam a ser formadas, 

“cicatrizando” o corte. Um exemplo de monômero, muito utilizado para produzir polímeros 

supramoleculares, é 

 

 
 

No polímero supramolecular, cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, por 

x ligações de hidrogênio, em que x é, no máximo 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 
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10. Os polímeros são materiais amplamente utilizadas na sociedade moderna, alguns deles na fabricação 

de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns 

monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. 

 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade 

em água é  

 

a) polietileno.    

b) poliestireno.    

c) polipropileno.    

d) poliacrilamida.    

e) policloreto de vinila.    
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Gabarito 

 

1. A 

Esquema reacional da oxidação parcial do metanol (que pode ocorrer em maior escala nas bebidas 

contaminadas por este álcool): 

 

 
 

2. A 

 

 
 

3. E 

É recomendável transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira para evitar 

a oxidação (contato com o oxigênio do ar) e diminuir a velocidade das reações envolvidas neste 

processo.   

 

4.  A 

Teremos: 
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5. D 

Teremos: 

 

 
 

6.  E 

A reação entre ácido carboxílico e amina é uma condensação pois une duas cadeias e libera água. O 

produto formado é uma amida.  

 

7. C 

 

 
 

8. E 

A reação entre o grupo ácido carboxílico e álcool do monômero é uma condensação e forma a função 

orgânica éster. O polímero é classificado então como um poliéster. 

 

9. D 

Cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, por quatro ligações de hidrogênio, 

observe: 
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10. D 

Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade 

em água é a poliacrilamida, pois este polímero faz ligações de hidrogênio com a água. 
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Reação Orgânica: reação de substituição, transesterificação, 

saponificação 

 

Resumo 

 

REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO 
 

Falando de uma forma genérica, as reações de substituição são aquelas em que SUBSTITUÍMOS um 

grupamento de um composto orgânico por algum grupo de outro reagente, que em alguns casos será 

inorgânico e em outros casos, orgânico.  

Isso ocorre quando colocamos o substrato em contato com o reagente, em presença ou não de catalisador 

(a depender dos reagentes utilizados), e resulta em 2 outros compostos, funcionando de maneira análoga às 

reações de DUPLA-TROCA ou DESLOCAMENTO, que aprendemos na química inorgânica. 

 

Veja o caso geral abaixo, em que o substrato é o metano e o reagente é um composto hipotético XY: 

 

 
 

OBS: As reações de substituição nos hidrocarbonetos são típicas de hidrocarbonetos saturados (alcanos e 

ciclanos), mas também pode ocorrer no benzeno.  

 

Halogenação 
 

• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até explosivo, 

e o I2 tem reação lenta demais) aos alcanos e ciclanos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza LUZ (λ) E CALOR (Δ) como catalisadores; 

• Em alcano, os produtos formados são um HALETO DE ALQUILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 

 
 

IMPORTANTE À BEÇA: 

Ao fazermos a cloração do metilbutano, encontram-se os seguintes produtos com suas proporções: 
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Como 90% dos produtos formados foram com substituição em hidrogênio terciário, 9% em hidrogênio 

secundário e 1% em hidrogênio primário, conclui-se que a ORDEM DE REATIVIDADE DO HIDROGÊNIO é a 

seguinte: 

H terciário > H secundário > H primário 

  

Sendo assim, o PRODUTO PRINCIPAL de uma substituição em alcano será aquele em que o grupo 

substituinte se ligou ao CARBONO MENOS HIDROGENADO. 

 

• Em cicloalcano, os produtos formados são um HALETO DE CICLOALQUILA e um HIDRÁCIDO 

HALOGENADO; 

 
 

OBS:  

a) Lembrando que caso o catalisador, em vez de luz e calor, fosse um ácido de Lewis, a reação seria a de 

adição, e não substituição, como já vimos; 

b) No ciclopropano, não ocorre a reação de substituição, mesmo em presença de luz e calor; 

c) No ciclopentano e no ciclohexano, não ocorre reação de adição, mesmo em presença de ácido de Lewis, 

devido à pouca tensão em seus aneis. 
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Nitração 
 

• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E CALOR (Δ) como catalisadores; 

• Em um alcano, os produtos formados são um NITROALCANO e uma ÁGUA. 

 
 

Sulfonação 
 

• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –SO3H do ácido; 

• Utiliza ANIDRIDO SULFÚRICO (SO3) como catalisador; 

• Em um alcano, os produtos formados são um ÁCIDO SULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 

 
 

OBS: Existem sais derivados de ácido sulfônico, obtidos pela substituição do H do –SO3H por cátions 

metálicos, através de reações de neutralização. O detergente, por exemplo, é composto por um sal de ácido 

sulfônico, enquanto que o sabão é um sal de ácido carboxílico. 
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Substituição em aromáticos 
 

Nas reações de substituição em anéis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de 

hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.  

 
 

As principais reações de substituição em anel aromático são: 
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PSIU!! 

Alquilação e acilação de Friedel-Crafts 
Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da reação, 

que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion. 

 

• Alquilação de Friedel-Crafts 

 

 
 

 

• Acilação de Friedel-Crafts 

Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila. 

 

 
 

PSIU2!! 

 

Orientação/diligência dos compostos aromáticos nas reações de substituição 
Nas reações de substituição de compostos aromáticos nos quais já se encontra algum grupo (Gr) ligado ao 

anel aromático, esse grupo pode direcionar a substituição dos hidrogênios das posições ORTO, META ou 

PARA. 

Gr → grupo orientador 
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• Grupos ORTO-PARA dirigentes ou ATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições orto (1,2) e para (1,4). Eles são formados por 1 ÚNICO ÁTOMO ou por um grupo 

de átomos que estão unidos entre si apenas por LIGAÇÕES SIGMA (ligações simples). 

Ex: Cl–, Br–, I–, OH–, –CH3, etc. 

 

 

 

• OPA, eletrofílico? 

São grupos que, por serem positivos, têm afinidade por elétrons (grupos negativos). 

 

Exemplo: nitração do metilbenzeno (tolueno) → metil é um grupo orto-para dirigente. 

 

 

 
 

 
 

Obs.: Na halogenação do tolueno, caso os catalisadores utilizados sejam LUZ (λ) e CALOR (Δ), no lugar do 

ácido de Lewis, os produtos formados são HALETO DE BENZILA e HIDRÁCIDO HALOGENADO, pois o 

hidrogênio substituído será o do grupo metil, e não do anel benzênico (uma vez que os alcanos sofrem 

substituição na presença de luz e calor). 
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Dizemos que estes casos obedecem à REGRA CCC: CALOR, já que há aquecimento para que ocorra esta 

reação; CLARIDADE, uma vez que ocorre em presença de luz; e CADEIA, pois se trata de uma substituição na 

estrutura da cadeia alifática. 

 

 
Para que se obtenha o meta-bromotolueno, ao contrário do processo acima, deve-se utilizar ácido de Lewis 

em ambiente FRIO e ESCURO. Assim, dizemos que estes casos obedecem à REGRA NNN: NOITE, já que a 

reação ocorre no escuro; NEVE, uma vez que ocorre no frio; e NÚCLEO, pois se trata de uma substituição na 

estrutura do núcleo benzênico. 

• Grupos META dirigentes ou DESATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições meta (1,3). Eles são formados por átomos que estão unidos entre si por 

LIGAÇÃO DUPLA, TRIPLA ou DATIVA (ligações pi). 

Ex: –NO2, –HSO3H, –CH=CH2, etc. 

 

 

 
 

Exemplo: 
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Esterificação 
 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação de OH da carboxila de ácido com H da hidroxila de álcool; 

• Os produtos formados são um ÉSTER e uma ÁGUA. 

 
 

 

Transesterificação 
 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER. 

 
 

Saponificação 
 

• Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o HIDRÓXIDO 

DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 
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Exercícios 

 

1. Os triglicerídeos são compostos orgânicos presentes na composição de óleos e gorduras vegetais.  

A reação que permite a obtenção de triglicerídeos é denominada  

 

a) esterificação.    

b) desidratação.    

c) saponificação.    

d) neutralização.   

e) adição. 

 

 

2. A reação de substituição entre o gás cloro e o propano, em presença de luz ultravioleta, resulta como 

produto principal, o composto:  

 

a) 1-cloropropeno.    

b) 2-cloropropano.    

c) 1-cloropropano.    

d) 2-cloropropeno. 

e) 1 -cloropropino. 

 

 

3. As reações de cloração (halogenação) dos alcanos ocorrem na presença de gás cloro 2(C ),  sob 

condições ideais, e geralmente dão origem a diversos produtos contendo átomos de cloro. Por exemplo, 

no caso da cloração do metilbutano 5 12(C H ),  é possível obter quatro produtos diferentes. Esse tipo de 

reação é classificada como  

a) substituição.    

b) adição.    

c) acilação.    

d) combustão.    

e) saponificação.    
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4. A síntese da substância 1 (óleo essencial de banana) é obtida através da reação clássica conhecida com 

esterificação de Fischer. 

 

 
 

Em relação à reação apresentada, podemos afirmar que  

a) os reagentes empregados são aldeído e éter.    

b) a reação não pode ser conduzida em meio ácido.    

c) o produto orgânico obtido é denominado de etanoato de isoamila.    

d) o álcool é denominado de acordo com a IUPAC, 2 metil butan 4 ol.− − −     

e) os reagentes empregados são cetona e éster.    

 

 

5. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse 

material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de 

estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 

 
 

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação 

são, respectivamente,  

a) ácido benzoico e etanol.    

b) ácido propanoico e hexanol.    

c) ácido fenilacético e metanol.    

d) ácido propiônico e cicloexanol.    

e) ácido acético e álcool benzílico.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

11 

Química 
 

6. “O Gás Natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios 

profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação 

da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de 

perfurações. 

Inodoro, incolor e de queima mais limpa que os demais combustíveis, o Gás Natural é resultado da 

combinação de hidrocarbonetos gasosos, nas condições normais atmosféricas de pressão e 

temperatura, contendo, principalmente, metano.” 
Disponível em: http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural/ 

 

O nome do composto resultante da trinitração do gás natural, é: 

a) amina terciária 

b) 1,1,1-triaminometano 

c) 1-trinitrometano 

d) metanoato de trinitrogênio 

e) trinitrometano 

 

 

7. O salicilato de metila é um produto natural amplamente utilizado como analgésico tópico para alívio de 

dores musculares, contusões etc. Esse composto também pode ser obtido por via sintética a partir da 

reação entre o ácido salicílico e metanol, conforme o esquema abaixo: 

 

 
 

A reação esquematizada é classificada como uma reação de:   

a) esterificação.     

b) hidrólise.     

c) redução.     

d) pirólise.     

e) desidratação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural/
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8. No livro Tio Tungstênio, de Oliver Sacks, lê-se “Tínhamos uma pereira no quintal, e minha mãe fazia um 

néctar de pera bem consistente, no qual o aroma da fruta parecia mais intenso. Mas li que o aroma de 

pera também pode ser produzido artificialmente (como nas balas de pera), sem usar as frutas. Bastava 

começar um dos álcoois – etila, metila, amila ou outro – e destilá-lo com ácido acético para formar o 

éster correspondente. Surpreendi-me quando soube que algo tão simples como o acetato de etila podia 

ser responsável pelo complexo e delicioso aroma das peras”. 

 

A fórmula da substância responsável pelo aroma de pera e os reagentes que a produziram são:  

a) 3 2 5 3 3 2CH COOC H CH COOH CH CH OH− −     

b) 2 5 3 2HCOOC H HCOOH CH CH OH− −     

c) 3 3 3 3CH COOCH CH COOH CH OH− −     

d) 3 3HCOOCH HCOOH CH OH− −     

 

 

9. Considere as duas moléculas abaixo: 

 

 
 

Ambas sofrerão nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a 

única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas I e II, respectivamente, é:  

a) 4 e 4 

b) 6 e 6 

c) 5 e 2 

d) 3 e 5 

e) 4 e 6 
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10. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás 

natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos 

gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer (leucemia) e distúrbios do 

comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a 

formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica. 

 
Disponível em: www.sindipetro.org.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 

 
 

Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas 

em I, II e III são, respectivamente:  

a)     

 

b)     

 

c)     

 

d)     

 

e)     
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Gabarito 

 

1. A 

Os óleos e gorduras são constituídos de triglicerídeos, que são ésteres da glicerina (daí reações  de 

esterificação), com ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos contendo uma cadeia carbônica de 4 a 36 

átomos de carbono com uma ou mais ligações duplas. 

 

 
 

2. B 

O hidrogênio do carbono secundário é substituído com maior facilidade: 

 

 
 

3. A 

Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio do alcano por um átomo de cloro. 

Essa substituição pode ocorrer em diferentes posições, levando a obtenção de diferentes produtos. 

 

4. C 

[A] Incorreta. Os reagentes empregados possuem as funções: ácido carboxílico e álcool. 

[B] Incorreta. A reação se processa em meio ácido. 

[C] Correta. O éster formado recebe o nome de acetato de isopentila ou etanoato de isoamila. 

[D] Incorreta. O álcool é denominado de 3-metil butan-1-ol. 

[E] Incorreta. Os reagentes empregados são: ácido carboxílico e álcool.   
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5. A 

Teremos: 

 

 
 

6. C 

CH3-Cl + CH3-CH2-ONa → CH3-O-CH2-CH3 + NaCl 

 

7. A 

A reação esquematizada é classificada como uma reação de esterificação. 

   
 

8. A 

Reação de esterificação ou formação do acetato de etila 3 2 5(CH COOC H ) :  
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9. C 

Os hidrogênios ligados aos carbonos “negativados” do anel no processo de indução (efeito mesômero) 

são substituídos. 

 

 
 

 
 

10. A 

 

Teremos: 
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Propriedades físicas dos compostos orgânicos: ponto de 
fusão/ebulição, solubilidade e densidade 
 

Resumo 

 

Ponto de fusão e ebulição 

O ponto de fusão e ebulição de um composto, está diretamente relacionado com as interações 

intermoleculares que este realiza. Quanto mais fortes forem essas interações, maior será o ponto de fusão e 

ebulição. 

Exemplo:                           

H3C - CH2 - CH2 - CH2 - CH3                 H3C - CH2 - CH2 - CH2 – OH 

Pentano                                             Butan-1-ol 

P.E = 36,3 °C                                       P.E = 117 °C 

  

Essa grande diferença nos pontos de ebulição ocorre porque o pentano realiza uma interação dipolo induzido, 

enquanto que, o butan-1-ol ocorre uma ligação de hidrogênio, está que por sua vez é mais intensa que a dipolo 

induzido.  

• E quando os compostos realizam a mesma interação intermolecular? 

 

Uma das maneiras será analisar a massa, onde o composto que possuir a maior massa molar, geralmente 

possuíram um maior ponto de fusão e ebulição. 

Exemplos:  

 

 

 

Todos os compostos da tabela anterior são hidrocarbonetos e apolares, onde as forças intermoleculares são 

todas do tipo dipolo induzido. Logo essa diferença no ponto de fusão e ebulição está diretamente relacionada 

com a massa. Portanto, quando compararmos compostos apolares, que realizam a mesma interação 

intermolecular, aquele que possuir a maior massa, também terá um maior ponto de fusão e ebulição. 

• Outro fator que pode influenciar o ponto de fusão e ebulição de uma substância é a presença de 

ramificações em sua cadeia, vamos ver alguns exemplos. 
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Ambos os compostos analisados apresentam a mesma fórmula molecular (C5H12), são hidrocarbonetos, 

apolares e realizam a mesma interação intermolecular (dipolo induzido). O que explicaria então essa diferença 

no ponto de ebulição? Podemos explicar analisando as ramificação, o composto que que possuir mais 

ramificações, também apresentará um menor ponto de fusão e ebulição. 

Isso ocorre porque quanto menos ramificações a molécula possuir, maior será a superfície da mesma, logo 

haverá um maior número de interação intermolecular. Caso o composto possua mais ramificações, menor 

será a superfície, e um menor o número de interações intermoleculares. 

 

IMPORTANTE: 

Existem casos em que o formato da molécula interfere especificamente no ponto de fusão. Isso ocorre pois no 

estado sólido as moléculas encontram-se “empacotadas” de uma forma organizada, e estruturas compactas e 

simétricas favorecem esse empacotamento.  

O tolueno, por exemplo, exerce forças de Van der Walls mais fortes que as do benzeno – isso é evidente pelo 

ponto de ebulição mais alto – mas a presença do grupo metila faz com que o empacotamento deste composto 

no estado sólido seja menos favorável, abaixando seu ponto de fusão em relação ao do benzeno: 
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Densidade 

A densidade está relacionada à proximidade entre as moléculas dos compostos orgânicos e ao seu peso 

molecular. Quanto mais próximas as moléculas estiverem umas das outras, maior a densidade. A densidade 

no estado líquido depende, como o ponto de fusão/ebulição, das forças intermoleculares exercidas entre as 

moléculas.  

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em geral, quanto maior for a cadeia carbônica, maior a densidade devido à maior superfície de atuação das 

interações intermoleculares, e ao comparar moléculas de tamanho similar, a presença de grupos funcionais 

polares confere maior densidade ao composto analisado, devido à formação de interações do tipo dipolo-dipolo 

ou ligações de hidrogênio.  

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando há presença de substituintes com alto peso molecular, a densidade também é afetada. Caso o 

substituinte possua um peso molecular maior, a densidade irá aumentar. 

Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetracloreto de 

carbono 

Densidade = 1,59 

g/cm3 

 

Diclorometano 

Densidade = 1,33 

g/cm3 

 

Etanol 

Densidade = 0,789 g/cm3 

Ligação de Hidrogênio 

 

Etano 

Densidade = 0,00136 g/cm3 

Dipolo induzido 

 

Etano 

Densidade = 0,00136 

g/cm3 

Dipolo induzido 

 

 

Propano 

Densidade = 0,00201 

g/cm3 

Dipolo induzido 

 

 

Butano 

Densidade = 0,00248 

g/cm3 

Dipolo induzido 
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Uma compreensão das forças de interação intermolecular nos permite explicar, a um nível molecular, muitas 

propriedades físicas observáveis de compostos orgânicos, como solubilidade, ponto de fusão/ebulição e 

densidade. 

 

Solubilidade 

Quando se deseja estimar a solubilidade de um composto orgânico em um determinado solvente, deve-se 

considerar o quão fortes são as interações entre o composto e as moléculas do solvente. Isto ocorre porque a 

dissolução de uma substância envolve a quebra das interações solvente-solvente e soluto-soluto, para formar 

ligações solvente-soluto. Se a liberação de energia causada pela formação destas ligações não for grande o 

bastante para compensar a quebra das anteriores, a dissolução não acontece. 
Aqui vale a máxima “semelhante dissolve semelhante”, ou seja, solventes polares como a água ou acetonitrila 

tendem a dissolver melhor os compostos que apresentarem grupos de alta polaridade, como hidroxilas, 

carbonilas e carboxilas. Os solventes apolares como hexano e benzeno serão bons solventes para compostos 

apolares, como os hidrocarbonetos. 
Frequentemente os compostos orgânicos apresentam estruturas apolares e polares na sua composição. Neste 

caso, é um pouco mais difícil prever a solubilidade, porém algumas regras permitem fazer comparações entre 

compostos: 
- Quanto maior for a cadeia hidrocarbônica, MENOR a solubilidade em solventes polares (maior caráter 

hidrofóbico):

 
 

- Quanto maior a quantidade de grupos polares, MAIOR a solubilidade em solventes polares (maior caráter 

hidrofílico): 
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- Compostos com carga em algum elemento (amônio, carboxilato, fosfato) são solúveis em solventes polares 

(altamente hidrofílicos): 

 
 

- Grupos funcionais capazes de doar ligações de hidrogênio (álcoois, aminas) são os mais hidrofílicos, seguidos 

pelos que podem receber ligações de hidrogênio (cetonas, aldeídos, éteres), e os que contribuem para a 

polaridade (haletos de alquila, tióis) são os menos hidrofílicos. 

 

Sabão 

É constituido por um sal derivado de ácido carboxílico. E a sua estrutura apresenta uma longa sequência de 

carbonos. 

 

Exemplo: 

 

 

 

Como nós podemos observar, o sabão apresenta uma região polar, a do sal orgânico. E uma outra parte que é 

composta de carbonos e hidrogênios, sendo assim, essa reagião, apresenta uma caracteristica apolar. E é por 

causa dessa região apolar e outra polar na molécula, que permite que ela atue como o sabão que a gente 

conhece.  

 

Funcionamento 

Sua parte apolar é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água, mas é lipofílica, isto é, interage com as moléculas 

da gordura (que também são apolares), "aprisionando-as" dentro de uma micela. 

 

Sal 

Orgânico 
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Depois disso, as extremidades polares das moléculas do sabão, que são hidrofílicas, ficam voltadas para fora, 

interagindo com a água. Fazendo assim, que o objeto seja limpo 

 

Detergente 

Os detergentes são muito semelhantes ao sabão, porém existe uma diferença em sua estrutura. A maioria dos 

detergentes são sais derivados de ácido sulfurico. 

Exemplo: 

 

 
Semelhante ao sabão, temos aqui uma reagião polar, que irá interagir com a água e uma outra região apolar, 

que irá interegir com a gordura. Sendo assim, o funcionamento durante o processo da limpeza, a reagião apolar 

interage com a gordura (apolar), formando a micela e a parte polar interage com a água (polar), limpando o 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sal derivado 

de ácido 

sulfúrico 
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Exercícios 

 

1. Sobre os compostos abaixo representados, assinale o que for correto.  
 

 
 

(01) Apresentam a mesma massa molecular.    

(02) São compostos aromáticos.    

(04) Têm a mesma função química.    

(08) Apresentam o mesmo ponto de ebulição.    

Soma: (       )  

 

 

2. A gasolina é constituída por uma mistura de compostos de carbono, predominantemente por alcanos. O 

ponto de ebulição desses compostos aumenta, proporcionalmente, com o aumento do número de 

átomos de carbono presentes nas respectivas estruturas. Entretanto, a presença de ramificações em 

estruturas de alcanos contendo o mesmo número de átomos de carbono promove diminuição do ponto 

de ebulição. 

De acordo com essas considerações, disponha os alcanos, a seguir em ordem crescente de ponto de 

ebulição, usando os números de I a V. 

(I) 2-metil-hexano 

(II) heptano 

(III) 3,3-dimetilpentano 

(IV) hexano 

(V) 2-metilpentano 
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3. Em um laboratório, há quatro frascos rotulados de A a D. Sabe-se que os frascos contêm ácido acético, 
pentano, hexanol e éter diisopropílico. Para identificar os compostos, um químico realizou os seguintes 
procedimentos: 
i) testou a solubilidade em água; 

ii) mediu o ponto de fusão; 

iii) observou a formação de bolhas na reação com solução aquosa de 3NaHCO  a 10%.  

 

Com base nessas informações, assinale o que for correto.  

(01) Apenas o composto que estava no frasco A foi solúvel em água em quaisquer proporções; assim, o 

químico o identificou como ácido acético.     

(02) O composto que estava no frasco B apresentou o maior ponto de ebulição; assim, o químico o 

identificou como hexanol, porque suas moléculas se associam por ligações de hidrogênio e têm a 

cadeia carbônica maior que a do ácido acético.    

(04) Dois compostos liberaram bolhas na reação com 3(aq)NaHCO ,  logo, esse teste não foi eficiente 

para distinguir os compostos.     

(08) O composto que estava no frasco C apresentou o menor ponto de ebulição; logo, o químico o 

identificou como pentano, porque é necessária pouca energia para romper as forças de van der 

Waals.     

(16) O químico deveria ter testado também a solubilidade em hexano, pois somente um dos compostos, 

o éter diisopropílico, seria solúvel em quaisquer proporções nesse solvente.     
Soma: (       ) 
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4. Um dos princípios da Química Verde está relacionado ao uso de processos que aproveitam matérias-

primas provenientes de fontes renováveis. Um exemplo é a produção do ácido adípico a partir da glicose 

que pode ser obtida através da hidrólise do amido de milho. Esse processo, chamado de “rota 

biossintética”, é usado em substituição à “rota tradicional”, que parte do benzeno, oriundo do petróleo. No 

esquema a seguir, são apresentadas essas duas rotas de obtenção do ácido adípico: 

 

 

Nesse esquema, são apresentadas as estruturas de compostos que participam dos processos 

tradicional e biossintético da obtenção do ácido adípico. Considerando que as propriedades físicas dos 

compostos são associadas às respectivas estruturas, julgue os itens a seguir:  

(     )  Em água, a glicose é mais solúvel do que o benzeno.   

(     )  Em água, o composto D é menos solúvel do que o composto B.   

(     )  A glicose é mais polar que o composto B.   

(     )  O composto G possui ponto de ebulição superior ao do composto B.   

(     )  A glicose possui ponto de ebulição superior ao do composto C.   
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5. Considere as substâncias abaixo e responda às questões relacionadas a elas. 
 

 

 

a) Em um laboratório, massas iguais de éter etílico, benzeno e água foram colocadas em um funil de 

decantação. Após agitação e repouso, mostre, por meio de desenhos, no funil de decantação, como 

ficaria essa mistura, identificando cada substância, considerando a miscibilidade de cada uma 

delas. Dados de densidades ( )1g mL :−  água = 1,00; benzeno = 0,87; éter etílico = 0,71. 

 

 

b) Que procedimento permitiria a separação de uma mistura de iguais volumes de éter etílico e 

cicloexano? Justifique sua resposta. (Dados: ponto de ebulição: éter etílico 35,0 C;=   cicloexano

80,74 C)=   

 

c) Em um laboratório, existem três frascos contendo compostos puros, identificados por A, B e C. O 

quadro abaixo apresenta algumas informações sobre esses compostos. 

 

Rótulo 
Ponto de 

ebulição/°C 

Solubilidade em 

água 

Informações 

adicionais 

A 163,0 solúvel 
Reage com solução 

de 3NaHCO  

B 76,7 imiscível 
Mais denso que a 

água 

C 47,7−  imiscível 
Reage com água de 

bromo 

 

Com base nessas informações, indique quais dos compostos representados pelos números de 1 a 6 

correspondem aos rótulos A, B e C. Dê uma justificativa, em termos de interação intermolecular, para 

o ponto de ebulição do composto com o rótulo A ser superior. 
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6. Corantes e pigmentos são aditivos utilizados para dar cor a objetos. Os corantes são solúveis no meio, 

enquanto os pigmentos são insolúveis. 

Observe a fórmula estrutural da fluoresceína, insolúvel em água. 

 

 

 

O sal orgânico monossódico formado a partir da reação química da fluoresceína com o hidróxido de 

sódio é usado, no entanto, como corante têxtil. 

Explique por que o sal orgânico monossódico apresenta maior solubilidade em água do que a 

fluoresceína.   

 

 

7. Considere as substâncias o-diclorobenzeno  e p-diclorobenzeno.  

a) Escreva as fórmulas estruturais de ambas as substâncias. 

b) Para ambas as substâncias, forneça um nome sistemático diferente daquele informado no 

enunciado. 

c) Qual das duas substâncias tem maior ponto de ebulição? Justifique sua resposta. 

 

 

8. Dentre os compostos relacionados abaixo, identifique aqueles que se caracterizam por serem insolúveis 

em água e assinale o que for correto.  
(01) Tetracloreto de carbono.    

(02) Metanol.    

(04) Acetileno.    

(08) Éter dimetílico.    

Soma: (      ) 
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9.  

 
 

Os compostos A e B mostrados acima pertencem à mesma função química. Após a análise de suas 

estruturas, responda aos itens a seguir: 

a) os dois compostos são isômeros? 

b) Qual dos compostos apresenta maior temperatura de ebulição?  

  

 

10. Foi publicado uma reportagem no site do UOL no dia 19 de setembro de 2013 sobre uma pesquisa onde 

fezes de ursos pandas podem dar origem a um biocombustível “[...] Segundo pesquisadores, 40 

micróbios presentes no sistema digestivo dos pandas teriam mostrado alta eficiência no processo de 

quebra de moléculas de material orgânico presente nas fezes usado na obtenção de etanol […]” 

Dado: Considere que a entalpia de combustão completa do etanol ( )( )2 6C H O  a pressão constante seja 

-1368 kJ/mol. C: 12 g/mol; H: 1g/mol; O: 16 g/mol. 

Fonte: http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticia/redacao/2013/09/19/fezes-de-ursos-pandas-podem-dar-

origem-anovo-biocombustivel-dizpesquisa.htm#fotoNav=4. Acesso dia 04/10/2013. 

 

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos é correto afirmar, exceto:  

a) A combustão completa de 115 g de etanol sob pressão constante libera uma energia (em módulo) 

de 3420 kJ.    

b) O 1-butanol é mais solúvel em água que o etanol.    

c) O etanol possui maior solubilidade em água que na gasolina.    

d) Na estrutura da molécula do etanol existe um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, sendo 

que na molécula inteira existem 8 ligações covalentes do tipo sigma.    
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Gabarito 

 

1. 01 + 02 = 03. 

[01] Correta. Os 3 compostos apresentam a fórmula molecular: 8 10C H O  de massa igual a 122 g mol.  

[02] Correta. Todos os compostos apresentados possuem um anel aromático. 

[04] Incorreta. Teremos: 

 

[08] Incorreta. Os pontos de ebulição desses compostos diferem entre si devido as forças de interação 

moleculares fenol e álcool (ligações de hidrogênio) e o éter apresenta ligações do tipo dipolo-dipolo.   

 

2. V IV III I II.       
 

3. 01 + 02 + 08 = 11. 

[01] Correto. Apenas o ácido acético (frasco A) é solúvel em água em quaisquer proporções. 

 

[02] Correto. O hexanol (frasco B) apresentou o maior ponto de ebulição; porque suas moléculas se 

associam por ligações de hidrogênio, devido à presença do gruo OH  e têm a cadeia carbônica maior 

que a do ácido acético.  

 

[04] Incorreto. O ácido acético reage com 3(aq)NaHCO ,  logo, esse teste foi eficiente para distinguir os 

compostos.    

+ ⎯⎯→ + +3 3 3 2 2

ácido gás carbônico
acético (formação de bolhas)

CH COOH NaHCO CH COONa H O CO  

[08] Correto. O hexano (frasco C) apresentou o menor ponto de ebulição; logo, o químico o identificou 

como o hidrocarboneto pentano, porque é necessária pouca energia para romper as forças de van der 

Waals ou dipolo induzido.    

 

[16] Incorreto. O pentano (hidrocarboneto) é solúvel em quaisquer proporções em hexano (hidrocarboneto).   
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4. V – F – V – V – V.  

VERDADEIRA. A glicose é uma molécula polar que realiza ligações de hidrogênio com a água. O benzeno 

apresenta caráter apolar, pois é um hidrocarboneto. 

FALSA. O composto D é um álcool que apresenta afinidade por moléculas de água devido ao seu caráter 

polar e sua capacidade de realizar ligações de hidrogênio intermoleculares. 

VERDADEIRA. O composto B (ciclo-hexano) é apolar e a glicose é polar, o que pode ser confirmado pela 

presença de grupos hidrofílicos (as hidroxilas) 

VERDADEIRA. O composto G apresenta maior polaridade e realiza ligações de hidrogênio intermoleculares, 

o que não ocorre com o composto B. 

VERDADEIRA. A glicose realiza ligações de hidrogênio que são forças de alta intensidade. Dessa forma 

apresenta alto ponto de ebulição, o que não ocorre com o composto C (ciclo-hexanona).   

 

5. a) Éter etílico é miscível em benzeno e ambos não são miscíveis em água, então teremos: 

 

b) O procedimento adequado seria a destilação fracionada, pois tem-se uma mistura homogênea de dois 

líquidos com pontos de ebulição distantes. 

c) Teremos: 

Rótulo 
Ponto de 

ebulição/°C 
Solubilidade em água Informações adicionais 

A 

163,0 (elevadas 

forças 

intermoleculares, 

presença de grupo 

OH) 

Solúvel 

(A é polar e apresenta 

grupo OH) 

Reage com solução de 

3NaHCO  (A é ácido) 

B 

76,7 (maior 

superfície de contato 

do que C) 

Imiscível 

(B é apolar) 
Mais denso que a água 

C 

47,7−  (menor 

superfície de contato 

do que B) 

Imiscível 

(C é apolar) 

Reage com água de bromo (C 

possui insaturação) 

 

Conclusão: 
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6. O sal apresenta maior solubilidade em água por apresentar caráter iônico, o que aumenta sua afinidade a 

solventes polares, como a água.   

 

7.   

a) Fórmulas estruturais: 
 

 
 
b) Nomes sistemáticos: 
o-diclorobenzeno:1,2-diclorobenzeno.

p-diclorobenzeno:1,4-diclorobenzeno.
  

 
c) Quanto maior a força intermolecular, maior a temperatura ou ponto de ebulição. No caso destes 
compostos, quanto maior o vetor momento dipolo elétrico resultante, maior a força intermolecular e 
maior o ponto de ebulição, então: 
 

 
 
Conclusão: o o-diclorobenzeno  tem o maior ponto de ebulição, pois possui o maior vetor momento dipolo 

elétrico resultante. 

 

8. 01 + 04 = 05. 

[01] Correta. Trata-se de um composto apolar, portanto, insolúvel em água, que é polar. 

[02] Incorreta. O metanol é um composto polar, portanto, solúvel em água. 

[04] Correta. O acetileno, por ser um hidrocarbonetos é apolar e insolúvel em água. 

[08] Incorreta. O éter devido a presença do oxigênio, apresenta uma certa polaridade, sendo portanto, solúvel 

em água.   
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9. a) Sim. Pois apresentam a mesma fórmula molecular: 3 9C H N.  

b) O composto B, apresenta ligações de hidrogênio em sua estrutura, o que lhe confere maior temperatura 

de ebulição uma vez que a massa molar de ambos os compostos é a mesma.   

 

10. B 

[A] Correta.  

1 mol de etanol 46g 1.368kJ 

                               115g x

x 3420kJ=

 

 

[B] Incorreta. A solubilidade dos alcoóis diminui à medida que a cadeia carbônica aumenta. Assim teremos 

o 1-butanol com 4 carbonos e o etanol com apenas 2 carbonos, portanto mais solúvel. 

 

[C] Correta. O álcool por ser um composto polar, possui maior solubilidade na água, que também é polar, 

ele se liga à gasolina, pela parte hidrofóbica da cadeia, porém, a ligação polar é mais intensa fazendo com 

que o álcool migre para a água em testes onde se acrescentam água à gasolina. 

 

[D] Correta. Nessa molécula existe um grupo OH ligado à carbono saturado, ou seja, que faz apenas ligações 

simples. 
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Propriedades químicas dos compostos orgânicos (acidez e 

basicidade): aprofundamento 

 

Resumo 

 

Para entendermos este assunto, precisamos do conhecimento prévio a respeito das teorias modernas de 

ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.  

 

Arrhenius:  

Ácidos: compostos que liberam H+ em solução aquosa. 

HA (aq)  H+ 
(aq) + A– 

(aq) 

 

E aí, quanto mais ionizados, mais FORTES os ácidos. As consequências disso são: 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é 

muito maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons H+; 

α = nº de moléculas ionizadas/nº inicial de moléculas 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Ka), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Ka = [H+].[A–]/[HA] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Ka (pKa), mais forte é, já que o Ka é alto e o pKa é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKa = – log Ka 

 

Bases: compostos que liberam OH– em solução aquosa. 

BOH (aq)  B+ 
(aq) + OH– 

(aq) 

 

E aí, quanto mais dissociadas, mais FORTES as bases. As consequências disso são: 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é 

muito maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons OH–; 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Kb), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Kb = [B+].[OH–]/[BOH] 
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• Quanto menor o seu potencial de Kb (pKb), mais forte é, já que o Kb é alto e o pKb é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKb = – log Kb 

 

Bronsted-Lowry: 

Ácidos: compostos que doam prótons H+ a outro composto. 

Bases: compostos que recebem prótons H+ de outro composto. 

 

 

Na reação direta → H2O é ácido e NH3 é base; 

Na reação inversa → NH4
+ é ácido e OH– é base; 

Diz-se: NH4
+ é o ácido conjugado da NH3 e OH– é a base conjugada da H2O. 

 

Lewis: 

Ácidos: compostos que recebem o par de elétrons. 

Bases: compostos que doam o par de elétrons. 
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Ácidos orgânicos 

Ácidos carboxílicos  

São os ácidos mais fortes entre os orgânicos 

 

O átomo de hidrogênio em uma ligação O–H é chamado de H ácido, pois o oxigênio é muito mais 

eletronegativo, fazendo com que o hidrogênio ligado a ele se ionize (perca elétron virando cátion H+) mais 

facilmente.  

O ânion produzido (base conjugada do ácido etanoico) tende a se estabilizar por ressonância, fenômeno em 

que há deslocalização de elétrons em um composto, variando entre as formas: 

          e                              

A estabilidade adquirida acaba fazendo com que os H+ liberados permaneçam, em grande parte, ionizados. 

 

NOME DO ÁCIDO FÓRMULA ESTRUTURAL CONSTANTE DE IONIZAÇÃO 

Ácido propanoico 

 

 

Ka = 1,34.10–5 

Ácido etanoico 

 

 

Ka = 1,76.10–5 

Ácido metanoico 

 

 

Ka = 1,77.10–4 

Ácido cloro-etanoico 

 

 

Ka = 1,40.10–3 

Ácido dicloro-etanoico 

 

 

Ka = 3,3.10–2 
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A tabela nos mostra ácidos em ordem crescente de força/acidez (de cima pra baixo). Notam-se algumas 

características: 

• Quanto maior o número de cloros ligados, mais ácido é o composto (maior Ka). Por quê? 

 

R: Elementos muito eletronegativos – como os HALOGÊNIOS – atraem elétrons com facilidade – são 

eletroatraentes –, motivo pelo qual “puxam” elétrons de todas as nuvens eletrônicas (ligações) da molécula 

– produzem EFEITO INDUTIVO NEGATIVO –, das quais uma é a ligação O–H. Com a diminuição da densidade 

eletrônica nesta região, a ligação se enfraquece, e assim, o hidrogênio fica mais ionizável.  

↑α : ↑ força do ácido 

 

• Quanto maior a cadeia carbônica ligada, menos ácido é o composto (menor Ka). Por quê? 

 

R: Elementos pouco eletronegativos, por outro lado, – como o CARBONO – exercem EFEITO INDUTIVO 

POSITIVO no composto, repelindo elétrons de si “empurrando-os” para as demais ligações da molécula, das 

quais uma é a ligação O-H. Com o aumento da densidade eletrônica nesta região, a ligação se fortalece, e 

assim, o hidrogênio fica menos ionizável. 

↓α : ↓ força do ácido 

 

Fenóis 

 

São compostos que também contêm H ácido, pois possuem hidroxila, e por isso liberam H+ em solução, 

segundo a reação acima. O ânion produzido também se estabiliza por ressonância, pois os elétrons que 

sobram na carga negativa se deslocalizam juntamente com os elétrons que compõem as ligações pi do anel 

benzênico. Assim, grande parte desses fenóis conseguem se manter ionizada, gerando acidez no meio.  

São menos fortes que os ácidos carboxílicos, porém mais forte que os demais a serem ainda listados, em 

geral.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos – como halogênios e o grupo NITRO 

(NO2) – vão enfraquecer a ligação O–H, aumentando a acidez.  
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Ex: ácido pícrico (sua acidez é comparável à dos ácidos inorgânicos → muito alta).  

 

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos – como cadeias carbônicas – vão 

fortalecer a ligação O–H, diminuindo a acidez.  

Ex: (meta)metil-fenol. 

 

 

Álcoois 

Esses compostos, quando jogados em água, não se dissociam em H+ e OH–, pois não tem alto grau de 

ionização. Portanto, nesse meio eles não são ácidos. No entanto, se os colocarmos em contato com sódio 

(Na), o H da hidroxila é forçado à liberação para o meio, formando H2. Assim, o Na se liga ao restante do ânion 

alcoolato (álcool sem H da hidroxila). 

 

 

 

Ainda assim, porém, sua acidez é MUITO baixa, uma vez que o ânion alcoolato não é estabilizado nesse 

estado. 

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos vão enfraquecer a ligação O–H, 

aumentando a acidez.  
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EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos vão fortalecer a ligação O–H, 

diminuindo a acidez. Quanto mais grupamentos alquila um álcool tiver, menor será sua acidez. Assim, álcoois 

primários são mais ácidos que secundários, que por sua vez são mais ácidos que os terciários. 

Logo, ordem de acidez dos álcoois: 

 

      > > 

 

 

Alcinos verdadeiros 

• OPA, verdadeiros? 

São os alcinos cuja ligação tripla está na extremidade da cadeia, ou seja, pelo menos 1 dos carbonos da tripla 

está ligado a hidrogênio. 

Nesses compostos, não há hidrogênio ácido. No entanto, como há uma densidade eletrônica grande 

envolvida na ligação tripla (nuvem eletrônica com muitos elétrons), o H adjacente a esta ligação é ligeiramente 

enfraquecido. Assim, o sódio pode forçar a saída dele, na forma de próton H+, do composto, formando H2. 

 

 

Nitroalcanos 

Nitroalcanos, a princípio, também não têm hidrogênio ácido. No entanto, a ligação pi da dupla entre N e O 

pode se deslocalizar, estabelecendo-se entre o N e o C, enquanto o H anteriormente ligado ao C com grupo 

nitro vai se ligar ao O. Isso forma um hidrogênio ácido, uma vez ligado na hidroxila. Assim, pode haver 

ionização, liberando H+ para o meio, e assim, acidificando-o. 
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Exemplo: 

 

 

Ordem de acidez dos compostos orgânicos: 

Ácidos carboxílicos > Fenóis > Água > Álcool > Alcino > Nitroalcano 

 

 

Bases orgânicas 

• Aminas 

Assim como na amônia, composto inorgânico do qual as aminas derivam, esses compostos orgânicos 

possuem um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio, o qual os doa a outro composto, funcionando 

como base de Lewis.  

 

 

Efeito indutivo positivo → grupamentos pouco eletronegativos (como cadeia carbônica) “empurram” elétrons 

para a região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres. Assim, o par eletrônico do N fica 

mais acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso aumenta a basicidade da amina.  

 

Efeito indutivo negativo → grupamentos muito eletronegativos (como halogênios) “puxam” elétrons da 

região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres, para si. Assim, o par eletrônico do N fica 

menos acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a basicidade da amina.  
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Efeito da ressonância → grupamentos aromáticos fazem com que o par eletrônico do N entre em ressonância 

com o anel, indisponibilizando-o para os compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a basicidade da 

amina. 

 

Efeito de impedimento espacial da amina terciária → embora o aumento de cadeias carbônicas aumentem a 

basicidade da amina, devido ao efeito indutivo positivo, quando se trata de amina terciária, a basicidade 

diminui. Isso ocorre porque os 3 ligantes do N “bloqueiam” espacialmente o acesso do par eletrônico aos 

compostos que querem recebê-lo. A este efeito damos o nome de impedimento estérico ou espacial.  

 

 

Ordem de basicidade das aminas: 

Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas primária > 

Aminas aromáticas secundária > Aminas aromáticas terciárias 

 

• Importante à beça:  

Amidas não são básicas. Embora o N possua par de elétrons livres, eles entram em ressonância com a dupla 

do C com O, o que os indisponibiliza para compostos que “querem” recebê-lo. As amidas são consideradas 

neutras. 
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Exercícios 

 

1. Considerando os compostos abaixo, assinale o que for correto. 
 

 

(01) O n-butanol deve ebulir a uma temperatura mais elevada do que o etanol, uma vez que a maior 

cadeia carbônica do primeiro aumenta a possibilidade de interações intermoleculares por forças 

de dispersão de London.    

(02) Todos os compostos podem formar ligações de hidrogênio com a água e, por isso, são igualmente 

solúveis nesse solvente.    

(04) O n-butanol possui maior ponto de ebulição em relação ao t-butanol.    

(08) O fenol é capaz de reagir com NaOH,  formando fenóxido de sódio e água.    

(16) Álcoois são mais ácidos do que água.    

Soma: (    ) 

   

2. Os ácidos carboxílicos e os fenóis são substâncias orgânicas com caráter ácido. Apesar de os ácidos 

carboxílicos possuírem, em geral, valores de pKa menores que os dos fenóis, o ácido benzoico 

apresenta pKa igual a 4,21, enquanto o 2,4,6-trinitrofenol apresenta pKa igual a 0,38. 

 

Escreva a fórmula estrutural deste fenol e justifique sua acidez superior à do ácido benzoico.  
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3. Os ácidos orgânicos têm sido usados como aditivos conservantes de alimentos e promotores de 

crescimento na produção de aves e suínos. Nessa categoria de aditivos, encontram-se os ácidos 

monopróticos fórmico, acético, láctico e benzoico. 

 

Valores de Ka 

Ácido fórmico 

( )2 2CH O  

Ácido acético 

( )2 4 2C H O  

Ácido láctico 

( )3 6 3C H O  

Ácido benzoico 

( )7 6 2C H O  

41,8 10−  51,8 10−  41,0 10−  56,3 10−  

 

a) Considerando a tabela acima, escrever o nome dos ácidos em ordem CRESCENTE da sua força. 

b) Calcule a concentração de íons H+ , em mol 1L− , presentes em uma solução de ácido láctico na 

concentração de 2 11 10 mol L− − . Qual seria o pH dessa solução? 

   

4. A acidez e a basicidade são importantes propriedades relacionadas às substâncias orgânicas. Essas 

propriedades possuem relação direta com a reatividade e a purificação dos compostos orgânicos. 

Considerando essas informações e as estruturas apresentadas a seguir, faça o que se pede. 

 

 

 

a) Dê o nome oficial (IUPAC) das substâncias A, B  e C.  

b) Coloque em ordem crescente de acidez as substâncias A, B  e C.  

c) Explique a diferença de acidez entre as substâncias A, B  e C.  

d) Escreva a equação balanceada da reação de B  e C  com quantidade estequiométrica de NaOH.   

 

 

5. Acidez e basicidade são propriedades importantes nas reações orgânicas. Considerando-se os efeitos 

eletrônicos, determine no conjunto A qual é o composto mais ácido e no conjunto B qual é o composto 

mais básico. Justifique a sua resposta.  

Conjunto A: H3C – COOH; H2CCℓ – COOH; HCCℓ2 – COOH  

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 
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6. A metilamina, H3C – NH2, proveniente da decomposição de certas proteínas, responsável pelo 

desagradável cheiro de peixe, é uma substância gasosa, solúvel em água. Por que o vinagre diminui o 

cheiro de peixe? 

 

 

7.  

 
Considerando o caráter ácido-base das espécies químicas citadas anteriormente, podem ser 

classificadas como base de Bronsted-Lowry:  

a) apenas piridina e pirrol.  

b) apenas piperidina, pirrolidina e pirrol.  

c) piridina, piperidina, pirrolidina e pirrol.  

d) apenas piridina. 
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8. Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-moscada são conhecidos desde a antiga China. É 

notória a importância que essa molécula exerceu no comércio e na construção e destruição de cidades. 

 

 

 

Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(     ) A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. 

(     ) Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 carbono terciário. 

(     ) É uma estrutura com grupos funcionais compostos. 

(     ) O grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. 

(     ) Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula apresenta caráter básico. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

a) V – F – V – V – F.    

b) V – F – F – F – V.    

c) F – V – V – F – F.    

d) F – V – F – V – V.    

e) F – F – V – V – F.    
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9. A quimioesfoliação (peeling químico) consiste na aplicação de substâncias químicas na pele, visando 

à renovação celular e eliminação de rugas. Apesar de envolver algum risco à saúde, algumas pessoas 

utilizam esse processo para manter uma imagem jovem. Para um peeling superficial ou médio, 

costuma-se usar uma solução da seguinte substância: 

 

 
 

Atente ao que se diz a respeito dessa substância: 

I. Essa substância é um éster. 

II. Libera +H  quando se encontra em solução aquosa. 

III. Uma diminuição da concentração de +H  leva também a uma diminuição do pH. 

IV. Na reação de ionização, essa substância se transforma na seguinte espécie: 

 

 

 

É correto o que se afirma somente em: 

a) I e III.    

b) II.    

c) I e IV.    

d) II, III e IV.    
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10. Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos 
citados. 

I. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio 

pode receber próton dando origem a uma ligação. 

II. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo 

de nitrogênio pode ser doado facilmente. 

III. Fenol 6 5(C H OH)  possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H+  quando 

reage, por exemplo, com uma base forte. 

É correto APENAS o que se afirma em  

a) I    

b) II    

c) I e II    

d) I e III    

e) II e III    
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Gabarito 

 

1. 01 + 04 + 08 = 13 

(01)  Correta. Neste caso quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, maiores as interações 

intermoleculares e maior a temperatura de ebulição do álcool. 

(02)  Incorreta. Dos compostos representados, aqueles que apresentam hidroxilas (OH)  podem interagir 

com a água por ligações ou pontes de hidrogênio. 

(04)  Correta. Quanto mais ramificada for a cadeia do isômero, menor a interação intermolecular.   

(08) Correta. 

 

 

 

(16)  Incorreta. Alcoóis 18
a(K 10 )−  são menos ácidos do que água 14

w(K 10 ).−=      

 

2. Fórmula estrutural do 2,4,6-trinitrofenol 

   

O pKa indica a força do ácido, ou seja, quanto menor for seu valor, maior é a acidez do composto. No 

geral, os ácidos carboxílicos apresentam valores de pKa inferiores aos dos fenóis.  

Nesse caso, esse comportamento pode ser explicado pelo fato do fenol, possuir em sua estrutura química 

três grupos nitro (–NO2), que por ser um grupo muito eletronegativo, possuem forte efeito de atrair 

elétrons, o que facilita a ionização do fenol. Grupos que produzem esse efeito são chamados de 

desativadores do anela aromático. 

A presença de 3 grupos nitro na molécula facilita a ionização da substância, aumentando a acidez do 

composto. 

Assim, pKa = – log Ka  

Então, quanto menor o valor de pKa, maior o valor de Ka e, consequentemente, maior a acidez da 

espécie química.   
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3.  

a) Quanto maior o valor de Ka maior a força do ácido, portanto a ordem será: 

Acético < Benzoico < Láctico < Fórmico 

 

b) Ácido láctico: 3 5 3HC H O  

3 5 3 3 5 3HC H O H C H O+ −+  

Assim:  

3 5 3

3 5 3

H C H O
Ka

HC H O

+ −   
   

=
  

 

Por estar muito diluído, considera-se que: 

3 5 3H C H O x+ −   = =
   

 

Assim teremos: 

2
4 2 6

3 1

x
Ka x 1,0 10 1,0 10 1,0 10

0,01

x 1,0 10 mol L

− − −

− −

=  =    = 

=  

 

Cálculo do pH: 

3

3

pH log H O

pH log(1,0 10 ) pH 3

+

−

 = −
 

= −   =
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4.  

a) A – 4-metilbenzenol ou 4-metilfenol. 

B – benzenol ou fenol. 

C – 4-nitrobenzenol ou 4-nitrofenol. 

 

b) Termos a seguinte ordem crescente: 

 

 

c) A estrutura A apresenta menor acidez devido à presença do radical metil ligado à cadeia aromática 

que provoca um efeito indutivo positivo dificultando a saída do hidrogênio da hidroxila. 

A estrutura B não possui radicais que provoquem efeitos indutivos que dificultem ou facilitem a 

saída do hidrogênio da hidroxila. 

A estrutura C possui o grupo nitro 2(NO )  que provoca um efeito indutivo negativo facilitando a saída 

do hidrogênio da hidroxila. 

 

d) Teremos: 

 

   
 

5. Conjunto A: H3C – COOH; H2CCℓ – COOH; HCCℓ2 – COOH  

O composto mais ácido no conjunto A é o ácido dicloro etanóico, porque os átomos de cloro causam um 

efeito indutivo negativo e consequentemente aumentam a acidez. 

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 

O composto mais básico no conjunto B é a dimetilamina, pois os grupos metil provocam um efeito 

indutivo positivo e assim aumentam a basicidade. 
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6. O ácido acético (vinagre) reage com a amina, que tem caráter básico, diminuindo assim a quantidade  da 

metilamina responsável pelo cheiro do peixe. 

H3C - NH2 + H3C - COOH → H3C - NH3+ + H3C - COO- 

 

7. C 

Base de Bronsted-Lowry é toda espécie química receptora de prótons H+, porque ela possui elétrons livres 

para fazer ligação dativa. Nesse caso, todos os compostos têm um par de elétrons disponível no 

nitrogênio. 

 

8. C 

(Falsa) Trata-se de uma cadeia carbônica mista e insaturada. 

 

(Verdadeira) Carbono primário está ligado apenas a um carbono, sendo o carbono do éter também 

considerado primário ou nulário. Carbono secundário está ligado a 2 átomos de carbono e o terciário a 3 

átomos de carbono. Observe a molécula com os carbonos assinalados: 

 

 

(Verdadeira) Possui as funções fenol e éter. 

 

(Falsa) A hidroxila ligada diretamente ao anel aromático caracteriza um fenol. 

 

(Falsa) O conceito de Arrhenius é valido somente em meio aquoso, pois a base segundo esse cientista 

libera o íon OH-, nesse caso o oxigênio desse composto é estabilizado pela ressonância do anel aromático, 

o que facilita somente a liberação do íon H+, o que caracterizaria como um composto ácido.   

 

9. B 

É correto o que se afirma somente em [II]: 
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10. D 

I. Correta. O átomo de nitrogênio pode aceitar próton (teoria de Bronsted-Lowry) dando origem a uma 

ligação química. 

II. Incorreta. Caso a metilamina pudesse doar o hidrogênio, seria um doador de próton, possuindo um 

caráter ácido. 

III. Correta. O fenol pode ser considerado um ácido fraco e devido a ressonância do anel e, ainda na 

presença de uma base forte como o NaOH,  irá perder o átomo de hidrogênio da hidroxila (reação 

ácido base), ou seja, a liberação do íon hidrogênio será mais fácil. 
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Reação orgânica e polímero (exercícios) 
 
 

Exercícios 

 

1. A adição de HBr a um alceno pode conduzir a produtos diferentes caso, nessa reação, seja 

empregado o alceno puro ou o alceno misturado a uma pequena quantidade de peróxido.  

 

a) O 1-metilciclopenteno reage com HBr de forma análoga. Escreva, empregando fórmulas 

estruturais as equações que representam a adição de HBr a esse composto na presença e na 

ausência de peróxido. 

b) Dê as fórmulas estruturais dos metilciclopentenos isoméricos (isômeros de posição). 

c) Indique o metilciclopenteno do item b que forma, ao reagir com HBr, quer na presença, quer na 

ausência de peróxido, uma mistura de metilciclopentanos monobromados que são isômeros de 

posição. Justifique.  

 

2. A formação de ligações carbono-carbono (C C)−  é um grande desafio na química orgânica, e entre 

as estratégias disponíveis, pode-se citar a Reação de Grignard. Nessa reação, um halogeneto de 

alquila ou arila (R X)−  reage com magnésio metálico (Mg ),  levando ao organomagnésio 

correspondente (RMgX),  adicionando-se, na sequência, um composto carbonilado (R'COR).  A 

reação termina com a adição de um ácido mineral 3(H O ),+  levando ao produto a partir da formação 

de uma nova ligação C C.−  

 
 

Com relação ao emprego dos reagentes brometo de etila (bromoetano) e acetaldeído (etanal) na 
Reação de Grignard, responda: 

a) Qual é a fórmula estrutural (notação em bastão) do produto formado?  

b) Qual é a função orgânica presente no produto?  

c) Qual é o nome oficial IUPAC da substância obtida como produto?  
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3. Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações de substituição aromática dos 
hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de ácido sulfúrico 
concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos aromáticos, 
responda aos itens que seguem. 

a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários. 

b) Dê o nome IUPAC para os produtos formados acima.  

   
 

4. Em um laboratório, foi realizado um experimento de oxidação de uma mistura de álcoois na presença 

de 2 2 7K Cr O  e 2 4H SO .  A tabela abaixo apresenta os álcoois presentes na mistura. 

 

Álcoois 
Quantidade 

(mol)  

propan-1-ol 3  

propan-2-ol 2  

metilpropan-1-ol 1 

metilpropan-2-ol 4  

 
Em relação à mistura, nomeie a isomeria plana que ocorre entre os álcoois de cadeia carbônica 
normal. 
Considerando apenas os componentes orgânicos, calcule a fração molar de álcoois presentes após a 
oxidação total. Escreva, ainda, as fórmulas estruturais dos ácidos carboxílicos formados.  
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5. O ácido málico pode ser convertido em ácido succínico por meio de duas reações consecutivas – 

uma de eliminação de água e outra de hidrogenação -, como representado no esquema: 

 

 
 

a) O composto X, obtido após a reação de desidratação do ácido málico, apresenta dois 

estereoisômeros. REPRESENTE a fórmula estrutural de cada um desses dois estereoisômeros. 

(Deixe bem explícitas as diferenças entre eles.) 

 

 
 

b) Por sua vez, o ácido succínico pode ser convertido em anidrido succínico, por meio de uma 

reação de desidratação, catalisada por ácido sulfúrico, como mostrado no esquema: 

 
 

Uma reação análoga pode ser realizada com apenas um dos estereoisômeros do composto X, 

representados no item a desta questão. O outro estereoisômero desse composto não reage nas 

mesmas condições. 

Considerando as estruturas propostas no item a desta questão, INDIQUE qual dos dois 

estereoisômeros do composto X - I ou II - pode produzir um anidrido em reação análoga à descrita 

para o ácido succínico. JUSTIFIQUE sua resposta.  
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6. Considere a fórmula a seguir, na qual R, R'  e R"  representam cadeias carbônicas distintas. 

 
 

a) Que classe de nutrientes apresenta moléculas com essa fórmula? Indique qual é a principal função 
nutricional dessas moléculas no organismo humano. 

b) Considere que, em uma substância, R, R'  e R"  correspondam a 3 2 10CH (CH ) .− −  Escreva as 

fórmulas estruturais dos produtos formados pela reação química dessa substância com hidróxido 
de sódio.  

   
 

7. A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na 
preparação de cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho. 

 

 
 

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.  
 
Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas 
estruturais do ácido mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva 
a equação, completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.  
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8. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula 
genérica: 

 

 
 

Nessa fórmula, os grupos R, R' e R" representam longas cadeias de carbono, com ou sem ligações 
duplas. 
A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel, por hidrólise alcalina ou 
transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com hidróxido 
de sódio aquoso e, para preparar biodiesel, com metanol ou etanol. 

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão. 

b) Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel.  

   
 

9. Os monômeros buta-1,3-dieno  e 2-cloro-buta-1,3-dieno  são muito utilizados na fabricação de 

borrachas sintéticas, sendo, este último, também conhecido como cloropreno, uma substância 
resistente a mudanças de temperatura, à ação do ozônio e ao clima adverso. 

a) Escreva as fórmulas estruturais dos monômeros mencionados. 

b) A partir do monômero 2-cloro-buta-1,3-dieno  é obtido o poli2-cloro-but-2-eno  conhecido 

comercialmente como neopreno, um elastômero sintético. Escreva a reação de obtenção do 
neopreno a partir do cloropreno e indique o tipo de isomeria espacial que ocorre nesse 
elastômero.  
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10. As garrafas PET são um dos problemas de poluição citados por ambientalistas; sejam depositadas 

em aterros sanitários ou até mesmo jogadas indiscriminadamente em terrenos baldios e cursos 

d'água, esse material leva cerca de 500 anos para se degradar. A reciclagem tem sido uma solução 

válida, embora ainda não atinja nem metade das garrafas PET produzidas no país. Pesquisadores 

brasileiros estudam o desenvolvimento de um plástico obtido a partir das garrafas PET, que se 

degrada em apenas 45 dias. O segredo para o desenvolvimento do novo polímero foi utilizar em sua 

síntese outro tipo de plástico, no caso um poliéster alifático, para acelerar o processo de degradação. 

O polímero PET, poli (tereftalato de etileno), é obtido a partir da reação do ácido tereftálico com 

etilenoglicol na presença de catalisador e em condições de temperatura e pressão adequadas ao 

processo. 

 

 
 

a) Dê a fórmula estrutural do PET. Em relação à estrutura química dos polímeros citados, o que pode 

estar associado quanto à biodegradabilidade dos mesmos? 

b) O etanol é semelhante ao etilenoglicol. Dentre esses dois alcoóis, qual deve apresentar menor 

pressão de vapor e qual deve apresentar menor temperatura de ebulição? Justifique.  
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Gabarito 

 

1. Observe as fórmulas estruturais a seguir: 

 

 
 

c) O metilciclopenteno que, ao reagir com HBr, quer na presença, quer na ausência de peróxido, forma 

uma mistura de metilciclopentanos monobromados isômeros de posição é o 3-metilciclopenteno. 

Esse fato pode ser justificado pela equação 3. 

A reação na presença de peróxido produzirá os mesmos isômeros de posição, porque os carbonos 
da dupla, onde ocorre a adição, são igualmente hidrogenados.   

 
2.  

 a) Teremos: 

 
 

Produto formado em bastão: 

 
 

b) Função álcool. 
 

c) Butan-2-ol.    
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3.  
 a) Reações de nitração do metilbenzeno e produtos: 

 

 
 

 
 

b) Nome IUPAC para os produtos formados: 1-metil-2-nitrobenzeno  e 1-metil-4-nitrobenzeno.    
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4.  Isomeria plana que ocorre entre os álcoois de cadeia carbônica normal (não ramificada): isomeria de 
posição. Cálculo da fração molar de álcoois presentes após a oxidação total: 

 
 

Quantidade total de mols de álcoois presentes inicialmente: 3 2 1 4 10+ + + =  

Quantidade de mols de álcool (terciário) não oxidado: 4  

Fração molar 
4

10
=  ou 0,4  

 
Fórmulas estruturais planas dos ácidos carboxílicos formados: 

 

 
 
Observação: existem outras representações possíveis.   
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5.  

 a) Teremos: 

 
 

b)  O isômero I (ácido cis-butenodioico ou ácido maleico) pode produzir um anidrido em reação análoga 
à descrita para o ácido succínico, pois as carboxilas estão do mesmo lado do plano de referência, 
ou seja, mais próximas.   

 
6.  

 a)  Classe de nutrientes: triglicerídeos. 
Principal função nutricional dos triglicerídeos no organismo humano: produzir energia durante o 
processo de metabolização. 

 
b)  Fórmulas estruturais dos produtos formados pela reação química (saponificação) dessa 

substância com hidróxido de sódio: 
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7. Função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila: éster ou éster de ácido carboxílico. 

 
 

Fórmula estrutural do ácido mirístico: 

 
 
Fórmula estrutural do álcool isopropílico: 

 

 
 

Equação que representa a reação pela qual é obtido o miristato de isopropila: 
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8.  
 

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão pode ser 
dada por: 

 
 

b)  Uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel pode ser 
dada por: 

 

   
 
9.  

a) Fórmulas estruturais: 

 
 

b) A partir do monômero 2-cloro-buta-1,3-dieno  é obtido o poli 2-cloro-but-2-eno  conhecido 

comercialmente como neopreno: 

 
 

Tipo de isomeria espacial presente no neopreno: cis-trans.   
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10.  
 a) Observe a formação do PET a partir do ácido tereftálico e do etilenoglicol: 

 

 
 

Em relação à estrutura química dos polímeros citados, notamos que no caso um poliéster alifático a 
cadeia é aberta e no PET a cadeia é aromática, logo, concluímos que a diferença entre eles está na 
cadeia carbônica. Esta diferença na estrutura das cadeias dos dois polímeros está relacionada ao 
tempo de degradação, que no caso do PET é de 500 anos. 

 
b) Observe as estruturas: 

 
 

Podemos notar que o etilenoglicol possui dois grupos OH,  logo este composto faz maior quantidade 

de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) do que o etanol. Isso significa que as forças 
intermoleculares presentes no etilenoglicol são maiores do que as presentes no etanol. 
Quanto maiores as forças intermoleculares, menor a pressão de vapor do composto e maior a 
temperatura de ebulição e vice-versa. Logo, o etilenoglicol tem menor pressão de vapor e o etanol 
menor temperatura de ebulição.   

 



 
 

 

 

1 

Redação 
 

Análise de redações exemplares 

 

Resumo 

 

Tema I  

Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para 

as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca, e 

arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente.  

(capítulo CIV) 

 

No trecho acima, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, Bento Santiago, o narrador-personagem, 

fala sobre sua profissão. O leitor, porém, não tem notícia de qualquer processo em que ele tenha atuado, se 

ganhou alguma causa, se perdeu. Entretanto, todo o romance pode ser compreendido como um longo Auto 

de Acusação que Bento move contra sua esposa, Capitolina Santiago, a Capitu, por adultério.  

 

Atuando como promotor e juiz ao mesmo tempo, Bento considera Capitu culpada e a condena ao exílio na 

Europa até o dia de sua morte. Nesse processo, ela não tem direito à defesa, nem mesmo à voz. Sua versão 

dos acontecimentos não é apresentada. 

 

A partir da leitura do romance, é possível refletir sobre o seguinte problema que faz parte do nosso cotidiano:  

a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? 

 

Redação Exemplar I  

O senso da verdade 

Desde a Idade Média se discutia sobre a veracidade das informações fixadas como dogmas nas quais 

não se admitiam ponderações e possuíam um caráter normativo. Porém, há diversas formas de contestação 

da verdade como: relatos, senso comum e senso crítico. Este difere em relação ao segundo porque tem por 

base aquilo que é concreto e busca uma reflexão, análise e crítica dos envolvidos. Assim, pode se estabelecer 

a verdade por meio de perspectivas e não somente por uma. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que essa temática é abordada em histórias fictícias. O escritor 

Machado de Assis aborda em “Dom Casmurro” a verdade estabelecida apenas pelo seu ponto de vista sobre 

a traição de sua esposa Capitu, que não tem voz ao longo do livro. Assim, quando a história é narrada 

desprezando as opiniões alheias há dificuldade na apuração da veracidade dos fatos e o texto se torna parcial. 

Além disso, o tema não é só discutido na literatura, mas também contemporaneamente devido à 

disseminação das chamadas “fake news”. Essas notícias têm ganhado cada vez mais força motivadas por 

empresas que criam manchetes absurdas com o intuito de atrair acesso às plataformas digitais. Em 
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consequência isso, as empresas visam faturar com publicidade digital e prejudica a população ao disseminar 

mentiras que parecem verdadeiras sem garantir o direito de defesa da parte envolvida. 

Portanto, é evidente que a verdade não pode ser estabelecida baseada apenas em uma única 

perspectiva porque ela se torna tendenciosa. Assim, com a disseminação em massa de informações nas 

plataformas digitais cabe à sociedade ter uma mentalidade baseada de senso crítico e compartilhar somente 

aquilo que é verdadeiro e diminuir a propagação das “fake news”. 

 

Tema II  

Texto I  

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e 

sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 

sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em boca.  

Walter Benjamin Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

No trecho acima, o escritor Walter Benjamin aborda a dificuldade de expressar experiências desumanizadoras, 

como as vividas em uma guerra. Em diversos países, ações de resgate da memória de vítimas de guerras, 

ditaduras e processos de dominação, indicam uma percepção da importância de transmitir essas 

experiências à sociedade. No Brasil, o lema divulgado no Dia Internacional do Direito à Verdade também 

sugere uma forma de lidar com o passado, em direção ao futuro. 

 

Texto II 
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A partir da leitura do conjunto dos textos desta prova e de suas próprias reflexões, redija um texto 

argumentativo-dissertativo, em prosa, com 20 a 30 linhas, em que apresente seu posicionamento acerca da 

necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão, para aconstrução de uma 

sociedade mais democrática. 

 

Redação Exemplar II  

A liberdade veio do passado 

  Por definição, democracia é a forma de governo que tem como característica governar por meio do 

povo e para ele. As legislações vigentes de diversos países são frutos diretos da história de cada região. 

Assim, tanto os fatos memoráveis quanto aqueles de violência e opressão fazem parte da cultura e, 

consequentemente, são indispensáveis ter o conhecimento sobre eles para a formação de um mundo mais 

democrático hoje.  

Em primeiro lugar, cabe ressaltar a importância da Revolução Francesa ocorrida no século XVIII, que 

posteriormente veio a incentivar diversas constituições democráticas. Esse fato ocorreu devido às 

manifestações do povo – que vivia em condições insalubres, além de fome - contra opressões e proibições 

impostas pelo governo. Assim, com pilares de igualdade, liberdade e fraternidade foi fundada, na França, uma 

democracia consistente que inspirou diversos países a instituir justiça para a população.  

Além disso, um dos acontecimentos mais lamentáveis da história, a Segunda Guerra Mundial, que 

deixou um saldo de cerca de 65 milhões de mortos, trouxe a necessidade da formação da Organização das 

Nações Unidas. Devido a isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada com o objetivo de 

garantir a integridade dos homens e a igualdade de direito a todos e evitar que novos eventos como os 

ocorridos com as minorias – judeus, gays, negros – acontecessem novamente depois das mais diferentes 

formas de torturas que eles passaram. 

Portanto, apesar das inúmeras experiências de violência, opressão ou imposição terem sido vividas 

por diferentes sociedades, há a necessidade de conhecê-las para que estas não se repitam no futuro. Graças 

aos Direitos Humanos criados pela ONU será possível, hoje, garantir a igualdade e a liberdade, que são os 

pilares fundamentais para a construção de uma sociedade democrática, à população. 

 

Tema III  

Você é um estudante do Ensino Médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos 

colegas sobre um fenômeno recente: o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um 

texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter: a) uma explicação 

sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais; b) alguns exemplos de notícias falsas que 

circularam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade; e c) consequências sociais que a disseminação de 

pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. 
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Texto I  

 

 

Texto  II 

O que é “pós-verdade”, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford  

Anualmente, a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford 

responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi “pós-

verdade” (post-truth). 

A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por 

exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump 

não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história. Segundo Oxford Dictionaries, a palavra 

vem sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald 

Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União 

Europeia, designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, como a de 

que a permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha US$ 470 milhões por semana, no caso do Brexit, 

ou a de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump.  

Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca 

que políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. A leitura de muitos acadêmicos 

e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de apelar a 

preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Apesar de claramente infundadas, denunciar essas 

informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário.  

Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de 

notícias funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros 

motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade.  

Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp favorecem a replicação de boatos e mentiras. 

Grande parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que 

aumenta a aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que 
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usuários tendam a receber informações que corroboram seu ponto de vista, formando bolhas que isolam as 

narrativas às quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita. (Adaptado de André Cabette Fábio. 

O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford.  

Nexo, 16/11/2016. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-‘pós-verdade’-a-palavra-

do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford. Acessado em 01/12/2017). 

Redação Exemplar III  

 Caros colegas e demais presentes neste auditório, boa noite. Sou aluno do Ensino Médio desta escola 

e fui convidado pelo Grêmio Estudantil para conversar com vocês, nesta palestra, sobre o fenômeno da pós-

verdade. Esta foi escolhida a palavra do ano pela Oxford Dictionaries. Pós-verdade é um termo que pode ser 

entendido como uma notícia falsa que, mesmo que desmentida, por ser largamente divulgada, traz 

consequências como se fosse uma verdade. E como isso nos afeta? 

 O caso recente mais expressivo foi o das eleições dos EUA. A campanha de Donald Trump foi 

recheada de mentiras. Uma das mais grotescas sugeria que Barack Obama era fundador do Estado Islâmico, 

o que manchou a imagem dos Democratas, partido ao qual Hillary Clinton, concorrente de Trump, pertencia. 

Mesmo após fontes confiáveis provarem as inverdades das acusações de Trump, suas mentiras foram parte 

decisiva da sua vitória nas eleições. No Brasil temos o caso do Movimento Brasil Livre (MBL): mesmo após 

diversos sites e estudos provarem que esse grupo é um dos maiores propagadores de notícias falsas, eles 

ganham cada vez mais adeptos.  

 As redes sociais são parte fundamental desse processo. O que Descartes anteriormente sugeriu 

como “penso, logo existo”, hoje ganha a roupagem de “acredito, logo estou certo”, ou ainda “Li, logo é verdade”. 

As plataformas sociais na internet, que deveriam democratizar a informação, agem a fim de distorcê-la, para 

entender a determinados interesses. Essas plataformas utilizam algoritmos que fazem com que os usuários 

recebam, quase que exclusivamente, informações que corroboram seus pontos de vista, o que os distancia 

de informações que sirvam de contraponto, formando bolhas ideológicas. Presa fácil para a pós-verdade.  

 Nós, do ambiente escolar, temos que criar espaços de diálogo que visem a um pensamento crítico 

capaz de se opor a essa onda que lesa nossa democracia. Temos que combater a pós-verdade, quando a 

grande mídia, muitas vezes, não o faz. É nosso exercício de cidadania para a construção de uma sociedade 

mais justa e livre.  

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
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Sociologia no Brasil: década de 40 

 

Resumo 

 

Sociologia brasileira: Década de 40 

O pensamento sociológico brasileiro da década de 40, enquanto forma de pensar a realidade social do nosso 

país e de desenvolver uma consciência crítica sobre ela, ganhou uma importância muito grande a partir de 

diversos temas relevantes como, por exemplo, as desigualdades sociais, os regionalismos, as políticas 

indigenistas, tradições, preconceito, mobilidade social e assim por diante.  Falaremos brevemente sobre as 

principais contribuições de três grandes sociólogos desta época, são eles: Octavio Ianni (1906 – 2004), 

Florestan Fernandes (1920 – 1995) e Darcy Ribeiro (1922 – 1997). 

 

Octavio Ianni 

Octavio Ianni formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1954, passando a integrar a 

cadeira de Sociologia I como professor assistente.  A vaga de titular era ocupada pelo colega Florestan 

Fernandes. Seu pensamento esteve voltado, fundamentalmente, para a questão das diferenças e das 

injustiças sociais, assim como dos meios através dos quais poderíamos superá-las. Ianni fez parte da escola 

de sociologia paulista, abordando o assunto do preconceito racial no Brasil de maneira original.  Ianni é 

considerado um dos principais sociólogos do Brasil, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Florestan 

Fernandes.  As principais obras de Ianni foram "Cor e Mobilidade Social em Florianópolis" (1960, em 

colaboração), "Homem e Sociedade" (1961), "Metamorfoses do Escravo" (1962); "Industrialização e 

Desenvolvimento Social no Brasil" (1963), "Política e Revolução Social no Brasil" (1965), "Estado e Capitalismo 

no Brasil" (1965), "O Colapso do Populismo no Brasil" (l968). 

 

Florestan Fernandes 

Florestan Fernandes formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo na década de 40, tendo se 

tornado doutor nessa mesma instituição após realizar o seu mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. 

Nesses estudos deu uma grande contribuição para a etnologia brasileira ao abordar a sociedade indígena dos 

Tupinambás.  O sociólogo permaneceu na USP até o período da Ditadura Militar.  Após esse momento viaja 

para lecionar no exterior.  Florestan Fernandes escreveu algumas obras importantes para a própria 

compreensão do saber sociológico, tais como: “Fundamentos empíricos da explicação sociológica”, “Ensaios 

de sociologia geral aplicada” e “A natureza Sociológica”. Sobre a questão das transformações sociais, tema 

recorrente na obra do autor, podemos citar: “A sociologia numa era de revolução social”, “A revolução burguesa 

no Brasil e Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana.”  
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Darcy Ribeiro 

Darcy Ribeiro foi um importante sociólogo, escritor, político e educador brasileiro, fundador de duas 

Universidades, a UNB e a UENF, feito único na história da cultura brasileira. O sociólogo brasileiro começou o 

trabalho de etnólogo em 1947 no antigo serviço de proteção ao índio em 1947 e criou o museu do índio em 

1953. Além disso, ele foi o autor da Lei de Diretrizes Básicas da Educação aprovada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso em 1996.  Seus estudos antropológicos se concentram, fundamentalmente, na questão 

dos índios.  Ao contrário de Gilberto Freyre (1900 – 1987), que considerava que “a miscigenação que 

largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre 

a casa-grande e a senzala”, Ribeiro não compreendia essa miscigenação como sinônimo de democracia 

racial.  Do seu ponto de vista, só se poderia viver uma democracia racial na medida em que houvesse 

democracia social.  Essa compreensão de Darcy Ribeiro aparece claramente em seu importante livro “O povo 

brasileiro – A formação e o sentido do Brasil”, editado em 1995.  Na obra, o autor considera a miscigenação 

como principal fator que caracteriza a diversidade no Brasil. Esse processo teria se iniciado assim que os 

primeiros portugueses chegaram ao país, tendo se desenvolvido a gestação étnica brasileira em todo o 

período colonial (1530 – 1815).  
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Exercícios 

 

1. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, afirma: “Nós, brasileiros, somos 

um povo sem ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 

jamais foi crime ou pecado. Nela, fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de 

nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade. 

Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros.” 
 RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro. 1995, p.453. 

  

  

Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A identidade nacional brasileira nasceu do encontro e mestiçagem entre diversos grupos étnicos.    

b) A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente e principalmente no seu modo de ser e agir.    

c) A mestiçagem no Brasil foi um erro histórico e um obstáculo para a construção de uma identidade 

nacional.    

d) As identidades não são coisas com as quais nascemos, são formadas e transformadas no interior 

das representações coletivas.    

e) O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, é herdeiro de um longo processo 

acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações 

que o antecederam.    

   

2. “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias racistas permitiu que diferentes 

povos e culturas fossem percebidos a partir de suas especificidades. Grupos de negros pressionaram 

pela adoção de medidas legais que garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a 

segregação racial. Chegamos então ao ponto em que nos encontramos, tendo que tirar o atraso de 

décadas de descaso por assuntos referentes à África”. 
 Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 2008, p.72-75. 

  

 A partir deste texto e do conhecimento da sociologia a respeito da questão racial em nosso país, é 

possível afirmar que 

a) autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, 

entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do país para o papel dos 

negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de exclusão explícitas e implícitas 

que sofreram.    

b) apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria respeito ao 

conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a abolição da escravidão 

entre nós.    

c) estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, tendo em 

vista que raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para encobrir as fortes 

tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto a dos ricos.    

d) a autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como a 

especificidade da raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais.    

e) nenhuma das alternativas está correta.    
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3. Tendo por base o texto abaixo, do antropologo brasileiro Darcy Ribeiro, assinale o(s) item(s) que melhor 

corresponde(m) as suas ideias. 

  

“Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições 

culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo 

novo (...), num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, 

diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais dela oriundos. Também novo 

porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos 

existem (...)” 

  

“A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade 

multiétnica, dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente 

o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros 

os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, 

culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à 

nação” 
 (RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 19-20 [1995]). 

  

I. O Brasil é um país fundamentalmente multicultural, evidenciando-se no cotidiano o antagonismo 

entre os diferentes povos que migraram para cá e os povos nativos. 

II. O povo brasileiro na realidade é uma ficção, pois sob a aparência de um apaziguamento de etnias 

e culturas diferentes, o que se tem são etnias minoritárias em luta para sobreviverem. 

III. A teoria da miscigenação, que o autor compõe, expressa que, apesar dos vários e acentuados 

embates que as diferentes etnias experimentaram, surgiu uma nova realidade cultural, na qual as 

culturas e povos foram misturados de forma única e inseparável, originando os atuais brasileiros. 

IV. Quaisquer das práticas de distinção entre os brasileiros, seja por “raça”, “regionalismo”, “origem”, 

bem como práticas como ações afirmativas para grupos étnicos minoritários, corresponderiam às 

características próprias do modo de ser do povo brasileiro. 

V. O povo brasileiro, em seus tipos regionais, expressaria modos de ser que têm suas raízes no 

encontro de índios, negros e brancos, e, posteriormente, nas novas etnias migrantes, sem contudo 

perder a sua unidade e especificidade ou deixar de ser uma única gente. 

 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.    

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.    

c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.    

d) Apenas a afirmativa IV está correta.    

e) Todas as afirmativas estão corretas.    
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4. Desde o surgimento das Ciências Sociais (antropologia, política e sociologia) no Brasil, autores como: 

Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), Florestan 

Fernandes (A organização social dos Tupinambá), Darcy Ribeiro (O povo brasileiro), e vários outros, 

pensaram e estudaram o Brasil e o ser brasileiro. Os principais temas abordados até os anos 1960 

nestes estudos foram: 

I. Mundo rural brasileiro e transformação do rural para urbano 

II. Povos indígenas; população negra 

III. Movimentos sociais e partidos políticos 

IV. Migração; identidade nacional e religião 

V. Participação popular e organizações não governamentais. 

  

Assinale a alternativa que contém todas as alternativas corretas. 

a) I, II e III.    

b) IV e V.     

c) I, II e IV.    

d) I, II, III e IV.    

e) III e V.    

   

 

5. De acordo com Darcy Ribeiro: “[...] o primeiro processo civilizatório humano fundado na Revolução 

Industrial vai impondo tamanhas alterações nos modos de ser das sociedades humanas que acaba por 

integrá-las todas num só sistema interativo e por configurar uma nova formação sócio cultural, também 

bipartida em dois complexos tecnologicamente defasados e economicamente contrapostos, mas 

complementares: o superior, constituído pela aceleração evolutiva de algumas nações capitalistas-

mercantis à condição de centros de dominação imperialista industrial; o inferior, constituído através de 

movimentos de atualização histórica que provocam tanto a redistribuição de áreas coloniais entre as 

novas potências como o surgimento de uma nova forma de dependência: o Neocolonialismo”. 
 RIBEIRO, D. O processo civilizatório. Petrópolis: Vozes, 1978, p. 152-153. 

  

São exemplos de países pertencentes ao primeiro grupo citado pelo autor: 

a) Alemanha e Japão.    

b) Inglaterra e França.    

c) Brasil e África do Sul.    

d) Estados Unidos e Rússia.    

e) Portugal e Espanha.    
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6. “A fúria do tirano, o terrorismo de Estado, a guerra, o massacre, o escravismo, o racismo, o 

fundamentalismo, o tribalismo, o nazismo, sempre envolvem alegaçoÞes racionais, humanitárias, 

ideais, ao mesmo tempo que se exercem em formas e técnicas brutais, irracionais, enlouquecidas. Em 

geral, a fúria da violência tem algo a ver com a destruição do ‘outro’, ‘diferente’, ‘estranho’, com o que 

busca a purificação da sociedade, o exorcismo de dilemas difíceis, a sublimação do absurdo embutido 

nas formas da sociabilidade e nos jogos das forças sociais.” 
 Octávio Ianni, “A violência na sociedade contemporânea”, em Estudos de Sociologia. 

Araraquara, v. 7, n. 12, p. 8, 2002. 

  

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Os atos de violência sempre implicam alegações irracionais e práticas racionais que transformam 

os jogos das forças sociais e as tramas de sociabilidade que envolvem as coletividades.    

b) A violência nasce como técnica de poder, exercita-se como modo de preservar, ampliar ou 

conquistar a propriedade, adquirindo desdobramentos psicológicos desprezíveis para agentes e 

vítimas.    

c) Os atos de violência não têm excepcional significação, porque mantêm as mesmas formas e 

técnicas, razões e convicções conforme as configurações e os movimentos da sociedade.    

d) A violência entra como elemento importante da cultura política com a qual se ordenam ou se 

transformam as relações entre os donos do poder e os setores sociais tornados subalternos.    

   

 

7. Sobre o sentido da ditadura militar brasileira, Octavio Ianni faz a seguinte análise: 

 “O que está em questão, no período da ditadura militar, é a ostensiva entrada de militares no processo 

político e no aparelho estatal, de modo a realizar uma eficaz recuperação do Estado burguês em crise. 

Trata-se de instaurar, por via militar, as condições de ‘ordem e progresso‘, ou ‘segurança e 

desenvolvimento‘, que as burguesias não estavam em condições de criar por meio dos partidos. Diante 

do ascenso político do povo, de operários e camponeses, funcionários e empresários, estudantes e 

intelectuais, as burguesias nacional e estrangeira apelaram a determinados setores militares, policiais, 

da Igreja, latifundiários e outros, para quebrar a mesma ordem constitucional burguesa que as lutas de 

classe estavam fazendo avançar. Diante do ascenso político do povo, no sentido de fazer avançar a 

democracia, a grande burguesia prefere destruir inclusive as poucas conquistas democrático-

burguesas alcançadas em 1946-64: voto secreto, partidos, habeas corpus, liberdade de imprensa, 

liberdade de reunião e discussão.” 

 IANNI, Octavio. Populismo e militarismo. In: Pensamento social no Brasil. Bauru, SP: EDUSC, 2004, p.289. 

  

 Segundo o texto acima, o golpe militar de 1964, no Brasil, resultou de 

a) parceria entre militares e burguesia, sendo, portanto, civil e militar.    

b) fortalecimento da política constitucional brasileira, alcançada em 1946-64.    

c) manutenção da segurança e o desenvolvimento econômico do operariado.    

d) comprometimento das elites econômicas com o avanço da democracia radical.    

e) desejo da cúpula militar na ascensão política do povo excluído.    
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8. De acordo com Octavio Ianni: “Para melhor compreender o processo de estratificação social, enquanto 

processo estrutural, convém partirmos do princípio. Isto é, precisamos compreender que a maneira 

pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem 

socialmente”. 
 IANNI, O. Estrutura e História. In IANNI, Octavio (org). Teorias da Estratificação Social: leitura de sociologia. São 

Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, p. 11. 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a seguir. 

I. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais como 

tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. 

II. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e 

hereditariedade. 

III. As mudanças sociais estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na organização da 

produção e na divisão social do trabalho. 

IV. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de produção e 

da força de trabalho. 

  

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a) I e II    

b) I e III    

c) II e III    

d) I, II e IV    

e) II, III e IV    

   

 

9. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da 

informação. Conforme já vimos, as novas técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do 

planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade 

intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas de informação são principalmente utilizadas por 

um punhado de atores em função de seus objetivos particulares [...] aprofundando assim os processos 

de criação de desigualdades. 
 Milton Santos. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

  

O fragmento de texto critica as redes informacionais surgidas com a globalização, por quê? 

a) Difundem a ideologia da classe dominante, contribuindo dessa forma para a acumulação 

capitalista.    

b) Favorecem discordâncias entre as elites.    

c) Contrapõem interesses políticos e econômicos.    

d) Difundem e ampliam o conhecimento favorecendo a inclusão.    

e) Estão nas mãos das grandes empresas midiáticas e são utilizadas por “um punhado de atores”.    
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10. Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta-cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns 

poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, 

nisso que o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui 

posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a “fantasia”, que inventa novas identidades e dá 

uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. 
 DAMATTA, R. O que o Carnaval diz do Brasil. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 29 fev. 2012. 

  

  

Ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o Carnaval ao(à) 

a) inversão de regras e rotinas estabelecidas.     

b) reprodução das hierarquias de poder existentes.     

c) submissão das classes populares ao poder das elites.     

d) proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo.     

e) consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira.     
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Gabarito 

 

1. C 

O texto demonstra exatamente a importância da mestiçagem para a construção da identidade nacional. 

É o inverso disso que a alternativa [C] apresenta, sendo, por isso, a única incorreta.    

  
2. A 

Somente a alternativa [A] está correta. O estudo da África passou a fazer sentido quando o racismo e as 

ideias de raça deixaram de fazer parte da linguagem científica, sendo considerados como mera 

construção ideológica. Para tanto, os sociólogos elencados na alternativa foram de grande importância, 

pois deram novo significado à forma como a população negra é compreendida na sociedade brasileira.   

  
3. C 

Com uma boa leitura do texto é possível ao aluno responder de maneira correta à questão. Darcy Ribeiro 

defende o argumento de que, apesar de possuir tanto matrizes raciais quanto tradições culturais distintas, 

o Brasil se constituiu em um povo com uma cultura nova, sincrética e singularizada. Somente as 

afirmativas III e V estão de acordo com esse argumento.   

  
4. C 

A questão faz uma abordagem geral a respeito da bibliografia produzida pelos autores apresentados na 

questão. Buscando compreender problemas enfrentados pela sociedade brasileira em geral e procurando 

definir no que consistia essa “brasilidade”, esses autores trabalharam com a transição do mundo rural 

para o urbano, com povos indígenas e população negra, com questões relacionadas à imigração, 

identidade nacional e religião. Somente as alternativas III e V não correspondem a temas abordados pelas 

Ciências Sociais no Brasil até 1960. Esses são temas mais recentes, que exigiram um desenvolvimento 

maior dessas para se tornarem objeto de estudo.   

  
5. B 

Darcy Ribeiro, ao tratar do Neocolonialismo, enfatiza tanto a questão de desenvolvimento tecnológico 

quanto a de dependência econômica. Neste período, nações industrializadas da Europa Ocidental 

exerceram seu poderio econômico sobre os territórios da Ásia e da África, constituindo-se em grandes 

potências coloniais. Dentre as alternativas, somente Inglaterra e França correspondiam a este tipo de 

nações industrializadas do período.   

  
6. D 

A alternativa [D] é a mais correta. A violência é sempre relacional e serve como forma de organizar 

relações políticas entre o dominador e o dominado.   

  
7. A 

Segundo o argumento do autor, a ditadura militar recolocou bases para a constituição de uma economia 

burguesa no Brasil. Sendo assim, não se tratava de um simples movimento político militar, mas também 

civil no sentido de camadas da população que se beneficiaram e participaram do projeto político militar.   
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8. B 

Somente as afirmações I e III são corretas. Os estamentos são uma forma de estratificação social típica 

da Idade Média, quando justamente predominavam relações de vassalagem, honra, tradição, linhagens e 

cavalheirismo. A afirmação III também é correta e um exemplo de mudanças significativas na 

organização da produção é a revolução socialista. Em contrapartida, as alternativas II e IV são erradas. 

As classes sociais são formas de estratificação baseadas nas relações de produção. Já as castas são 

formas de estratificação social tradicionais, baseadas, por exemplo, na raça.   

  
9. A 

A última frase do texto de Milton Santos revela a forma ideológica e intensificadora de desigualdades 

pela qual as técnicas de informação são utilizadas na atualidade. Isso demonstra a difusão da ideologia 

da classe dominante, que tende a manter seu poder no sistema de acumulação capitalista.   

  
10. A 

O carnaval modifica, ainda que temporariamente, os papéis sociais tradicionalmente estabelecidos em 

nosso país. Assim, somente a alternativa [A] está correta.   
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