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Coordenação 
 

Resumo 

 

O sistema endócrino participa de atividades metabólicas e através de suas glândulas, secreta hormônios 

(mensageiros químicos) que, através do sangue, são transportados e regulam o organismo. 

Através da coordenação endócrina é feita a homeostase do corpo, onde o organismo consegue manter as 

condições internas necessárias para a vida. Quando ocorre uma mudança no sistema, o organismo prepara 

uma resposta para essa variação, que chamamos de retroalimentação ou feedback. O feedback pode ser 

classificado como positivo ou negativo e é definido como um conjunto de respostas que o organismo produz 

diante de um desequilíbrio ou uma necessidade corporal.  

 

 

• Feedback Positivo: aumenta o estímulo. As contrações uterinas são exemplo desse mecanismo – quando 

chega o momento da criança nascer, a contração uterina (estimulada pelo hormônio ocitocina) fica cada 

vez mais forte. Quanto mais contrações ocorrem, mais hormônio é liberado e mais frequente elas ficam. 

 

  



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

• Feedback Negativo: provoca uma mudança negativa em relação à inicial, inibindo o estímulo. A respiração 

e o controle da pressão sanguínea são exemplos desse mecanismo – quando a pressão fica abaixo do 

normal, o organismo estimula processos que fazem com que essa pressão suba e volte ao normal; 

quando há maior concentração de CO2 no sangue, mecanismos fazem com que a frequência respiratória 

aumente e ocorra uma maior remoção de gás carbônico no sangue, voltando os níveis ao normal. 

 

 

 

Hipófise 

Dividida em duas partes, é responsável pela produção, recebimento e secreção de hormônios. Possuem 

glândulas mestres que estimulam a produção de outros hormônios em várias glândulas do corpo. 

 

• Hipófise Anterior (Adenihipófise): produz e secreta seus próprios hormônios 

- Hormônio folículo estimulante (FSH): age nas gônadas auxiliando o processo de gametogênese 

- Hormônio luteinizante (LH): estimula a produção de testosterona e a ovulação 

- Hormônio somatotrófico (GH): conhecido também como hormônio do crescimento, estimula o 

crescimento de ossos e músculos. A falha nesse hormônio pode gerar o nanismo ou gigantismo. 

- Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH): estimula a síntese e secreção de cortisol pelo córtex da adrenal, 

responsável na regulação de proteínas, lipídios e na manutenção da pressão sanguínea e para a 

supressão de respostas do sistema imunológico. 

-Prolactina: estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias. Em homens, auxiliam os testículos 

na produção de testosterona. 

-Tireotrófico (TSH): estimula a tireoide. 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

 

 

• Hipófise Posterior (Neurohipófise): recebe hormônios produzidos pelo hipotálamo e os secreta na 

corrente sanguínea 

- Ocitocina: conhecido também como o hormônio do amor, é responsável pela contração do útero na hora 

do parto. Produzida também pelos homens, esse hormônio também atua como neurotransmissor, que 

regula o comportamento e interação social. 

- Antidiurético (ADH): também conhecido como vasopressina, é o hormônio que atua sobre os rins, 

estimulando a absorção de água nos túbulos renais, aumentando a retenção de água pelo corpo e 

provocando o aumento da pressão arterial. 

 

Pineal 

Também conhecida como epífise neural, essa glândula secreta o hormônio melatonina, responsável pelos 

ritmos do corpo (ciclo circadiano), relógio biológico e sono. Ela também é responsável pela nossa entrada na 

puberdade. No escuro, essa glândula apresenta uma maior funcionamento do que na parte clara do dia, em 

que esse hormônio é produzido em menor quantidade. 
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Tireoide 

Glândula responsável por regular o metabolismo celular, através dos hormônios tiroxina (T4) e triiodotironina 

(T3). A carência desses hormônios pode originar a doença chamada Cretinismo, em que a falta desses 

hormônios gera problemas no desenvolvimento de ossos, tecidos e é responsável por um retardo mental. 

• Hipertireoidismo: muita produção de T4, gerando um metabolismo muito rápido. 

• Hipotireoidismo: pouca produção de T4, gerando um metabolismo lento. 

 

 

 

O hormônio calcitonina atua na regulagem de cálcio sanguíneo. A elevação do nível de cálcio no sangue 

estimula a tireoide a secretar esse hormônio, promovendo a deposição de cálcio nos ossos e a eliminação de 

cálcio pela urina. Quando a taxa de cálcio no sangue se torna abaixo do normal, a calcitonina é inibida e as 

glândulas paratireoides são estimuladas e secretam paratormônio (veja abaixo). 
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Paratireoide 

Glândula responsável pela produção do hormônio paratormônio, que regula a concentração de cálcio e 

fósforo no sangue. É esse hormônio que retira o cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. O paratormônio 

atua em feedback negativo com a calcitonina, responsável pela incorporação do cálcio nos ossos. 

 

Pâncreas 

Responsável pela produção de insulina e glucagon, faz o controle da glicose no sangue e apresenta o 

mecanismo de feedback negativo com esses hormônios (um inibe a ação do outro). Esses dois hormônios 

são produzidos pelas ilhotas de Langerhans, também conhecidas como ilhotas pancreáticas. 

-Insulina: retira glicose do sangue e a coloca dentro das células (transformação de glicose em glicogênio). 

-Glucagon: estimula a quebra de glicogênio e a liberação de glicose no sangue (produção de energia com a 

glicose liberada). 

 

Obs: Na Diabete Mielitus ocorre a redução de insulina, que faz com que a glicose não seja colocada para 

dentro das células. A falta de glicose nas células não permite a geração de ATP e deixa a urina rica em açúcar. 

Como o organismo não tem o ATP que era produzido através da glicose das células, ele passa a usar gorduras 

e proteínas para gerar ATP. 
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Adrenais 

Também chamada de suprarrenais, são as glândulas que estão localizadas acima dos rins. Cada adrenal é 

envolvida por uma cápsula e dividida em duas partes: córtex (camada externa) e medula (parte central). As 

glândulas adrenais secretam hormônios importantes para o bom funcionamento do organismo. 

• Córtex: 

o Zona glomerulosa: libera hormônio que regulam o sódio e potássio, a aldosterona. 

o Zona reticulada: libera os hormônios sexuais, a testosterona. 

o Zona fascícula: responsável pela produção de glicocorticoides, o cortisol, que está evolvida na 

resposta ao estresse e no metabolismo de glicose e gordura no sangue. 

 

• Medula: 

o Responsável pela síntese e liberação dos hormônios ADRENALINA e NORADRENALINA, que 

regulam o sistema nervoso autônomo, responsável pela digestão, frequência cardíaca, estresse, 

vasoconstrição, respiração, entre outros. Esses hormônios também estão envolvidos no sistema 

de “luta e fuga”. 
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Gônadas 

Também conhecidas como testículos, nos homens, e ovários, nas mulheres, são glândulas secretoras de 

hormônios sexuais. Estes hormônios estão inibidos durante a infância, e a partir da puberdade passam a ser 

liberados por estímulo do FSH e LH, liberados pela hipófise. A presença deles promove o aparecimento de 

características sexuais secundárias, como pelos e voz grossa em homens, e desenvolvimento dos seios e 

ciclo menstrual nas mulheres. 

 Homens: 

• LH: estimula a produção de testosterona 

• FSH: estimula as células dos tubos seminíferos a iniciarem o processo de meiose para a produção dos 

espermatozoides. 

Testículos: 

- Testosterona: responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e a 

produção dos espermatozoides (espermategênese). 

 

Mulheres: 

• LH: estimula a secreção de estrógeno, induzindo a ovulação, rompendo o folículo e liberando o ovócito 

primário. 

• FSH: estimula o amadurecimento das células foliculiares, estimulando, também, a secreção de 

estrógeno. 

Ovário: 

- Estrogênio: regulam o ciclo menstrual e são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais 

secundárias femininas. 

- Progesterona: responsáveis pelo desenvolvimento do endométrio e preparação do útero e das mamas para 

a gravidez. 
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Exercícios 

 

1. Os hormônios do crescimento, da regulação da glicemia, da regulação de metabolismo basal e da 
regulação do cálcio, são produzidos, respectivamente, pelas seguintes glândulas endócrinas. 

a) Hipófise, pâncreas, tireoide e paratireoide. 

b) Tireoide, pâncreas, hipófise e paratireoide. 

c) Hipófise, tireoide, pâncreas e paratireoide. 

d) Tireoide, paratireoide, pâncreas e hipófise. 

e) Hipófise, pâncreas, paratireoide e tireoide. 

 

 

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. 

 

3. A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, algumas responsáveis pela produção de mais 
de um tipo de hormônio. Com relação a estas glândulas, resolva os itens abaixo: 

a) Por que um hormônio, apesar de atingir todas as células do corpo, atua apenas nas células-alvo? 

b) Cite duas glândulas endócrinas presentes na espécie humana. 

c) Cite o nome de um hormônio e especifique seu principal efeito no organismo. 
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4. Tireoide “preguiçosa” reduz risco de câncer de mama 
Mulheres que têm a glândula tireoide “preguiçosa” têm menos risco de ter câncer de mama, de acordo 
com novo estudo da Universidade do Texas (EUA). 
A tireoide é uma glândula que fica na parte anterior do pescoço e ajuda a regular, entre outras coisas, 
os batimentos cardíacos, o metabolismo e o humor. 
O estudo sugere que a subfunção dessa glândula, conhecida como hipotireoidismo, retarda o 
desenvolvimento do câncer, quando ele já existe. Para outros pesquisadores, no entanto, o assunto 
ainda é controverso. 

Disponível em: <www.folha.uol.com. br/folha/ciência>. Acessado em: 11.08.2003. 

 
Analisando a notícia veiculada, e utilizando conhecimentos de Biologia, responda às perguntas abaixo. 

a) Que relação pode ser encontrada entre o hipotireoidismo e a velocidade de disseminação de um 
câncer? 

b) Que hormônios são secretados por uma glândula tireoide normal? Como é regulada essa 
secreção? 

c) Para a produção de seus hormônios, a tireoide se utiliza de um íon. Que elemento é esse? 

 

 

5. Leia os itens a seguir, que se referem às glândulas, e responda: 

a) Os hormônios, produzidos pelas glândulas endócrinas, atuam, especificamente, sobre alguns tipos 
de células, denominadas células-alvo. O glucagon e a adrenalina são hormônios que estimulam a 
quebra de glicogênio, respectivamente, no fígado e nos músculos cardíaco e esquelético. Embora 
esses hormônios estimulem a quebra de glicogênio, explique como eles são capazes de 
reconhecer as células-alvo específicas em órgãos e tecidos distintos. 

b) Quando uma pessoa vivencia uma situação de perigo, o sistema nervoso estimula as glândulas 
adrenais a liberarem adrenalina no sangue, que irá promover a quebra de glicogênio. Explique a 
importância da quebra do glicogênio para o organismo, numa situação de perigo. 

 
 

6. Poucas descobertas científicas deste século despertaram tanto interesse e controvérsia quanto a da 
pílula anticoncepcional. 
Pesquisas realizadas nas décadas de 1940 e 1950 permitiram sua elaboração, a partir da evidência de 
que determinados hormônios esteróides eram capazes de bloquear a ovulação em ratas e macacas. 

Essa pílula contém certos hormônios 

a) hipofisários que inibem a produção normal de hormônios ovarianos. 

b) hipofisários que estimulam a produção normal de hormônios ovarianos. 

c) ovarianos que inibem a produção normal de certos hormônios hipofisários. 

d) ovarianos que estimulam a produção normal de certos hormônios hipofisários. 

e) hipofisários e ovarianos que alteram o ciclo menstrual. 
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7. Uma terapia experimental com células-tronco, projetada para reverter a evolução da diabetes tipo 1, 
permitiu aos portadores da doença se livrarem das injeções de insulina por meses e, em um caso, 
portrês anos, revelou um estudo publicado [...] nos Estados Unidos.(Uol, 10.04.2007.)Em entrevistas 
concedidas à imprensa, os médicos responsáveis pela pesquisa afirmam que não se pode ainda falar 
em cura desse tipo de diabetes, mas se mostram otimistas com os resultados já obtidos. Explicando 
os procedimentos empregados no tratamento proposto, os médicos afirmam que, devido à natureza 
de doença auto-imune do diabetes melito tipo 1, o tratamento prevê também a aplicação de 
quimioterapia com drogas imunossupressoras. Isso tem gerado sérias críticas ao trabalho por parte de 
cientistas americanos. Outro ponto também criticado é que a pesquisa foi desenvolvida sem um “grupo-
controle”. 

a) Qual a relação entre o pâncreas e a ocorrência do diabetes melito tipo 1? 

b) Por que a ausência de grupos-controle é uma das críticas dos cientistas aos resultados do estudo? 
 
 

8. Muito recentemente, os debates sobre os benefícios e os riscos da reposição hormonal ou “terapia 
hormonal”, prescrita a mulheres em fase de menopausa, foram intensificados com a divulgação de 
resultados de pesquisas que questionam toda a eficiência antes atribuída a esse tratamento. Segundo 
os resultados das pesquisas realizadas, parece claro que a terapia hormonal é indicada para tratar os 
desagradáveis sintomas da menopausa, mas não para prevenir algumas doenças, como antes se 
acreditava. 

a) Considerando os resultados das pesquisas mais recentes, cite uma doença que se acreditava ser 
prevenida e outra cuja incidência vem sendo associada à terapia hormonal indicada para mulheres 
em fase de menopausa. 

b) Que hormônios são administrados nesse tipo de terapia e qual o órgão do corpo humano 
responsável pela sua produção? 

 
 

9. O gráfico representa o mecanismo de ação de um determinado hormônio no néfron. 
 

 
 

Verifica-se, pela análise do gráfico, que este hormônio é: 

a) a vasopressina.  

b) o calcitriol  

c) a tiroxina 

d) o paratormônio. 

e) a aldosterona. 
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10. Analise os esquemas I e II, em que se retrata a atuação do hormônio cortisol e sua relação com 
alterações do humor. Níveis sangüíneos elevados de cortisol estimulam o hipotálamo, fechando um 
circuito de hiperatividade das glândulas hipófise e adrenal. 
 

 

a) Considerando a ação do hormônio cortisol, explique o comportamento provável dos indivíduos nas 
situações A e B do esquema II. 

b) Sabe-se que o cortisol diminui a atividade de linfócitos e neutrófilos. Responda qual é a implicação 
de tal ação do cortisol para a saúde humana. 

c) As glândulas hipófise e adrenal exercem funções importantes no organismo. Cite uma função de 
cada uma dessas glândulas 
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Gabarito 

 

1. A 

O GH, é produzido pela adenohipófise e promove o crescimento. O pâncreas secreta insulina e glucagon 

para controle glicêmico. O metabolismo é controlado pelos hormônios tireoideanos T3 e T4. A 

paratireoide secreta o paratormônio que regula o cálcio. 

 

2. A 

O FSH é o principal hormônio que estimula o folículo ovariano e juntos com o LH, promove a ovulação. 

 

3.  

a) Substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas liberadas na corrente sanguínea, atuando 

em receptores específicos encontrados nas células-alvo. 

b) Hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas, pineal... 

c) Qualquer hormônio dentre os descritos no resumo deste material, com a respectiva função, poderia 

servir como gabarito para esta alternativa. Um exemplo: TSH, estimulando a produção de hormônios 

da tireoide, como a tiroxina. 

 

4.  

a) Ambos estimulam o metabolismo celular e, portanto, podem ajudar no crescimento do tumor em 

maior velocidade. 

b) T3, T4 e Calcitonina. A liberação deles é regulada pela secreção de TSH pela hipófise. 

c) É o sal mineral Iodo. 

 

5.  

a) O reconhecimento se deve a presença de receptores específicos a esses mediadores químicos na 

membrana plasmática da célula-alvo. 

b) Essa glicogenólise promove a liberação de glicose, que será quebrada no processo da respiração 

celular para produção de ATP, que será utilizada pelo organismo durante a situação de fight or flight, 

ou seja, luta ou fuga, situação que exige reação rápida e com alto consumo energético. 

 

6. C 

Estrogênio e progesterona são hormônios ovarianos que realizam um feedback negativos com os 

hormônios hipofisários FSH e LH, não permitindo assim que a mulher ovule. 

 

7.  

a) As células beta das ilhotas pancreáticas produzem e secretam insulina, um hormônio que facilita a 

entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia. Sua ausência causa hiperglicemia, quadro 

característico de diabetes mellitus tipo 1. 

b) Estudos exigem que seja possível comprar dados experimentais com os dados obtidos de um grupo 

controle, para averiguar a validade da hipótese testada. 
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8.  

a) Acreditava-se que reposição hormonal pudesse prevenir doenças cardiovasculares. Essa terapia vem 

sendo associada ao aumento na incidência de câncer de mama. 

b) Estrógeno e progesterona, produzidos nos ovários. 

 

9. E 

A aldosterona é um hormônio produzido pelo córtex das adrenais que promove a reabsorção de sódio no 

néfron. 

 

10.  

a) Na situação A o coeficiente de humor é alto, devido aos níveis mais baixos de cortisol. Na situação B 

o coeficiente de humor é baixo devido aos níveis mais altos de cortisol. 

b) Diminuição da atividade do sistema imunológico, favorecendo o surgimento de doenças. 

c) Hipófise produz somatotrofina, que estimula o crescimento. Adrenal (supra-renal) produz adrenalina 

que regula, por exemplo, a pressão sangüínea e os batimentos cardíacos. 
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Reino Plantae 

 

Resumo 

 

O reino Plantae também pode ser chamado de reino vegetal, Metaphyta ou mesmo Embriófitas. Apresentam 

organismos eucariontes com parede celular de celulose, autotróficos, capazes de realizar fotossíntese 

(apresentam cloroplastos), e uma das principais características do grupo é que, após a fecundação, forma-se 

um embrião que fica protegido por células estéreis, chamadas de gametângios. Todas as plantas também 

apresentam um ciclo reprodutivo haplodiplobionte, que apresenta duas gerações (metagênese): uma haploide 

assexuada (forma o gametófito) e outra diplóide sexuada (forma o esporófito). O grupo das Criptógamas se 

refere às Briófitas e as Pteridófitas, que não apresentam sementes e são dependentes da água para 

reprodução, e as Fanerógamas são as Gimnospermas e Angiospermas, que apresentam sementes e não 

dependem diretamente da água para reprodução. As principais características e formas de agrupamento 

dentro do Reino Plantae estão presentes na imagem a seguir: 
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Briófitas 

São plantas de porte pequeno, que não apresentam tecidos vegetais. A ausência de vasos condutores faz 

com que o transporte de água e nutrientes seja feito muito lentamente (por transporte passivo), o que impede 

um crescimento em tamanho destas plantas. Suas células se unem formando estruturas que recebem o nome 

de rizoide, cauloide e filoide, com funções semelhantes a raízes (fixação e absorção), caule (sustentação) e 

folhas (fotossíntese), respectivamente. Dentre os representantes das briófitas, podemos citar os musgos (A), 

os antóceros (B – com esporófitos lobados) e as hepáticas (C – com corpo achatado). 

 

 

 

Na reprodução das briófitas, participam os anterozóides (gametas masculinos flagelados e móveis) e a 

oosfera (gameta feminino imóvel). O anterozóide nada até a oosfera, ocorrendo a fecundação e dando origem 

a um embrião 2n que se desenvolve em esporófito (fase diplóide – esporofítica). Neste esporófito, ocorrem 

meioses para a formação de esporos, que são liberados e germinam formando os gametófitos (fase haploide 

– gametofítica). Esses gametófitos são a fase dominante (mais duradoura) no ciclo das briófitas, e eles 

podem ser masculinos ou femininos. 
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Pteridófitas 

Apresentam tecidos verdadeiros, incluindo vasos condutores de seiva, o que permitem um maior crescimento 

em tamanho, devido à facilidade de transporte de seiva. Esses vasos são o xilema (que transporte água e sais 

– seiva bruta) e o floema (que transporta glicose – seiva elaborada). Essas plantas apresentam folhas que 

podem se subdividir em partes menores, chamadas de folíolos. Os principais grupos dentro de Pteridófitas 

são as Psilofitíneas (A – não apresentam raízes), as Equisetíneas (B – caules fotossintetizantes; ex. 

cavalinha), as Licopodíneas (C – rasteiras e com folhas pequenas) e as Filiníceas (D; ex. Samambaias e 

avencas). 

 

 

 

Para a reprodução, também apresentam um gameta masculino flagelado e um feminino imóvel. O gameta 

masculino nada até o feminino para que ocorra a fecundação, formando um zigoto 2n que se desenvolve em 

esporófito (fase diplóide – esporofítica). Os esporos são formados em estruturas chamadas soros 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

(representados na figura D da imagem anterior) a partir de divisões de meiose, formando os gametófitos 

haplóides. Esses gametófitos podem ser chamados de protalo, e são responsáveis pela produção dos 

gametas (fase haploide – gametofítica). A etapa esporotífica é a dominante nas pteridófitas e nos grupos que 

veremos a seguir. 

 

 

Gimnospermas 

Apresentam sementes que não ficam protegidas em frutos, sendo um grupo de árvores de médio a grande 

porte, e comuns de regiões mais frias e temperadas. Apresentam tecidos verdadeiros e suas folhas recebem 

o nome de aciculadas, por conta do formato de agulha. Seus principais representantes são as coníferas (A; 

ex. Pinheiros), as Gnetáceas (B – comuns de áreas subtropicais, não apresentam caule desenvolvido), as 

Ginkoáceas (C; ex. Ginko biloba) e as Cicadáceas (D – comuns em regiões tropicais, podem ser semelhantes 

à samambaias, porém desenvolvem pinha). 
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A reprodução de Gimnospermas não é dependente da água, e os gametas são formados em estruturas 

chamadas estróbilos (pinha) que vão realizar meiose. Nos estróbilos masculinos, forma-se os gametófitos 

microspóros, que dão origem ao grão de pólen (com gametas masculinos, chamados de células 

espermáticas), enquanto nos estróbilos femininos forma-se o gametófito megásporo (óvulo), onde se 

desenvolvem os arquegônios (com gametas femininos, chamados de oosfera) (fase haploide – gametofítica). 

A polinização ocorre majoritariamente pelo vento (anemofilia) Quando o pólem chega até o estróbilo feminino, 

de desenvolve o tubo polínico, que alcança a região do arquegônio e liberando o esperma, ocorrendo assim a 

fecundação e formando um embrião 2n. O óvulo se desenvolve em semente (popularmente chamado de 

pinhão), que então cresce na planta adulta (fase diplóide – esporofítica). 

 

 

 

Angiospermas 

São as únicas plantas que apresentam flores e frutos, possuindo uma grande diversidade de espécies. As 

flores também variam bastante de tamanhos, cores e cheiros, que servem como atrativo para diferentes 

espécies animais que funcionam como polinizadores (ex. Enfomofilia – polinização por insetos, 

Quiropterofilia – polinização por morcegos, Ornitofilia – polinização por aves). As angiospermas são divididas 

em dois principais grupos: Monocotiledôneas (ex. Bambu, milho, cana de açúcar) e Dicotiledôneas (ex. roseira, 

feijão, cacto, tomate). As principais diferenças entre esses grupos estão listados abaixo. Conceitos 

importantes:  

• cotilédone é primeira folha que surge quando a semente germina 
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• câmbio é o tecido que auxilia no desenvolvimento e organização dos vasos condutores de seiva 

• carpelo é uma estrutura feminina da flor, localizada no ápice do ovário, e no desenvolvimento do fruto 

está relacionado a quantos segmentos este fruto terá 

 

 

 

As flores são formadas a partir de folhas modificadas, onde as sépalas formam o cálice (usualmente verde) 

e as pétalas a corola (usualmente coloridas). Elas podem ser hermafroditas (produzem estruturas masculinas 

e femininas – androceu e gineceu) ou monoicas (possuem apenas androceu ou apenas gineceu, 

respectivamente). No androceu, os estames formarão o pólen na região da antera, enquanto no gineceu, o 

carpelo formará o óvulo, na região do ovário. 
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Assim como nas Gimnospermas, a reprodução não depende da água. Nas anteras, ocorre meiose para a 

produção dos gametófitos micrósporos, que por mitose formam o pólen por meiose, enquanto no óvulo a 

meiose forma o megásporo, e neste, por mitose, se formam oosferas (fase haploide – gametofítica). Após o 

processo de polinização, o grão de pólen chega ao estigma, desenvolve o tubo polínico e ocorrem duas 

fecundações: a primeira forma um zigoto 2n, e a segunda se funde ao outros dois gametófitos femininos 

(núcleos polares) e forma o endosperma, que é 3n. O zigoto se desenvolve em um novo indivíduo  (fase 

diplóide – esporofítica), utilizando o endosperma como fonte de nutriente para o crescimento inicial. Nas 

angiospermas, o ovário se desenvolve para formar o fruto, protegendo a semente. 
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Exercícios 

 

1. A frase abaixo é do livro “Negrinha”, de Monteiro Lobato: 

Veludo de muro velho, é como chama Timóteo a essa muscínea invasora, filha da sombra e da  

umidade.” 

A planta referida como “veludo de muro velho” representa: 

a) os esporófitos de uma briófita; 

b) os protalos de pteridófitas; 

c) os gametófitos de briófitas; 

d) os gametófitos de algas verdes; 

e) os talos das cianofíceas. 

 

2. O evento que ocorre APENAS nas angiospermas é 

a) a fecundação dando origem a um zigoto diplóide. 

b) a germinação do grão de pólen com formação do tubo polínico. 

c) a presença de núcleos haplóides no interior do tubo polínico. 

d) o desenvolvimento de um gametófito masculino partir do micrósporo. 

e) a formação de um núcleo triplóideno interior do saco embrionário. 

 

3. Na passagem evolutiva de plantas aquáticas (algas verdes) para o ambiente terrestre, alguns cientistas 

consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas 

invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo (briófitas), uma dessas características é o(a): 

a) aparecimento da clorofila dando início ao processo de fotossíntese.  

b) surgimento de tecidos de condução.  

c) formação de sementes como o modo mais eficiente de propagação.  

d) surgimento de rizoides, que assumiram as funções de absorção e fixação.  

e) eliminação da dependência da água para a fecundação. 
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4. O pinhão, estrutura comestível produzida por pinheiros da espécie Araucária angustifolia, corresponde 

a que parte da planta? 

a) Cone (estróbilo) masculino repleto de pólen.  

b) Cone (estróbilo) feminino antes da fecundação. 

c) Fruto simples sem pericarpo.  

d) Folha especializada no acúmulo de substâncias de reserva.  

e) Semente envolta por tegumento. 

 

5. Várias hipóteses foram desenvolvidas para explicar a evolução das plantas. O critério que corrobora a 

hipótese evolutiva, a mais aceita atualmente, utiliza a dependência da água para que possa ocorrer o 

processo de fecundação. Sobre esse processo, é correto afirmar que 

a) as plantas que não dependem da água para se reproduzirem são briófitas, gimnospermas e 

espermatófitas.  

b) as briófitas e pteridófitas necessitam da água, pois produzem anterozoides que necessitam “nadar” 

até a oosfera.  

c) as plantas avasculares não precisam da água para a reprodução, possuem tecidos diferenciados 

que possibilitam dominar o ambiente terrestre.  

d) as gimnospermas são consideradas plantas mais primitivas do que as pteridófitas, pois possuem 

sementes nuas, necessitando da água para a reprodução.  

e) todas as plantas necessitam da água para a reprodução, inclusive as fanerógamas, assim, esse 

critério não deveria ser utilizado. 

 

6. As plantas portadoras de frutos surgiram na Terra depois das coníferas, provavelmente há cerca de 

135 milhões de anos. A análise dos fósseis indica que a quantidade de angiospermas foi rapidamente 

aumentando na Terra, enquanto as gimnospermas foram se tornando menos abundantes. Assim, as 

coníferas dominaram a paisagem dos ecossistemas terrestres em tempos passados, mas as 

angiospermas dominam a paisagem atual, com cerca de 250 mil espécies conhecidas. (Paulino, W.R., 

Biologia Atual). Usando as afirmações do texto e os conhecimentos sobre botânica, pode-se afirmar 

que: 

a) no período anterior a 135 milhões de anos do presente só havia coníferas e, portanto, não havia 

plantas com frutos, com flores ou com produção de sementes. 

b) ao longo dos últimos 135 milhões de anos, as estruturas flor, fruto e semente surgiram nessa 

sequência evolutiva, dando origem às angiospermas, com cerca de 250 mil espécies conhecidas. 

c) as coníferas, embora não produzam flores, frutos ou sementes, puderam propagar-se e chegar aos 

dias atuais graças aos mecanismos de reprodução vegetativa. 

d) as coníferas, presentes apenas no registro fóssil, são as ancestrais das atuais gimnospermas e 

angiospermas. 

e) as coníferas, ou gimnospermas, não se extinguiram e constituem-se na vegetação dominante de 

algumas formações florestais atuais. 
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7. No processo evolutivo das Angiospermas, ocorreram vários eventos relacionados à reprodução. 

Assinale a afirmação correta em relação a esses eventos. 

a) Os insetos visitam as flores para alimentar-se dos carpelos, o que favorece a fecundação. 

b) As aves que se alimentam de frutos carnosos são os principais agentes de polinização dessas 

espécies. 

c) Estames longos favorecem a dispersão dos frutos pelo vento e por insetos. 

d) A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas. 

e) A interação entre plantas, polinizadores e dispersores de sementes é, em sua maioria, mutualística. 

 

8. Na evolução das plantas, as angiospermas conseguiram conquistar praticamente todos os ambientes 

terrestres, e até mesmo, os meios aquáticos graças às adaptações morfológicas e funcionais de seus 

sistemas. O sistema reprodutor destaca-se pela produção de aromas, néctar e coloração para atrair os 

diferentes polinizadores, o que torna mais eficiente a reprodução neste grupo. Abaixo, está 

representado um esquema de uma flor típica. 

 

Analise as informações e assinale a alternativa que apresenta as informações CORRETAS sobre as 

partes da flor e suas funções. 

a) o número 1 corresponde ao receptáculo floral que se transforma em fruto após a fecundação. 

b) o número 2 corresponde às pétalas, estruturas que não apresentam funções na flor. 

c) o número 3 corresponde às sépalas e normalmente são verdes e não atrativas para os 

polinizadores. 

d) o número 4 corresponde aos estames (partes do androceu) e tem função de produzir os grãos de 

pólen que são transportados exclusivamente pelo vento. 

e) o número 5 corresponde ao aparelho reprodutor feminino, cujo ovário se transforma em frutos e o 

óvulo se desenvolve em semente após a fecundação. 
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9. Em um canteiro de samambaias ornamentais, surgiram insetos que se alimentam dos prótalos 

formados. Como consequência imediata dessa ação, pode-se esperar que: 

a) não haverá mais a produção de esporângios e a formação de esporos diploides. 

b) haverá redução na formação de soros e, consequentemente, novos prótalos não serão formados. 

c) não haverá formação de arquegônios e esporângios, interrompendo o ciclo reprodutivo. 

d) não haverá formação de anterídeos e, portanto, novos esporos não serão formados. 

e) não haverá formação de zigotos e, como resultado, novos esporófitos não serão formados 

 
 

10. Observe a figura abaixo, que ilustra as relações evolutivas dos grupos das Gimnospermas e 

Angiospermas. 

 
Adaptado de: SADAVA et al. Vida: a ciência da Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. v. 2. 

Com base na figura, a correspondência correta dos itens I e II, na ordem em que aparecem, é 

a) folhas – cones. 

b) sementes – flores. 

c) frutos – embriões. 

d) ovários – esporos. 

e) estróbilos – grãos de pólen. 
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Gabarito 

 

1. C 

A fase dominante do ciclo das briófitas é o gametófito, e devido ao seu pequeno porte e ramificações dos 

filóides, tem aparência semelhante a um tapete ou tecido de veludo. 

 

2. E 

Apenas nas angiospermas ocorre a formação do endosperma, proveniente de uma segunda fecundação 

do núcleo espermático com os glóbulos polares. 

 

3. D 

Apesar de sua dependência da água para a reprodução, as briófitas foram o primeiro grupo vegetal a 

conquistar o ambiente terrestre por apresentar estruturas (rizóides) que auxiliam na fixação das plantas 

no solo, assim como também faz a absorção de água e nutrientes do solo. 

 

4. E 

O pinhão se desenvolve após a fecundação, com o desenvolvimento da semente. 

 

5. B 

As briófitas e pteridófitas (Criptógamas) são dependendtes da água para reprodução pois seu gameta 

masculino é flagelado, e necessita desta umidade para que possa nadar até o gameta feminino. 

 

6. E 

As gimnospermas, algumas também conhecidas como coníferas, são um grupo de plantas que produzem 

sementes e existentes ainda nos dias atuais. Os frutos surgiram posteriormente, nas angiospermas. 

 

7. E 

Ao irem se alimentar do néctar, os animais acabam levando pólen entre as plantas, promovendo 

cruzamentos entre indivíduos diferentes, e aumentando a variabilidade genética da espécie. Essa relação 

é vantajosa para o inseto, pois ele obtém alimento, e para a planta, pois ela consegue se reproduzir e ter 

uma população mais diversa. 

 

8. E 

1 representa o receptáculo floral; 2 representa as sépalas/ cálice; 3 representa uma pétala; 4 representa 

as anteras; 5 representa o carpelo, estrutura reprodutiva feminina, que pode ser dividida em estigma, 

estilete e ovário, este último se desenvolvendo em fruto após a fecundação. 

 

9. E 

O protalo é a estrutura gametofítica das pteridófitas, onde serão produzidos os gametas masculinos e 

femininos. Sem este protalo, no há gametas e, consequentemente, não se tem a fecundação para 

formação de novos indivíduos. 
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10. B 

I é uma característica comum tanto a angiospermas quanto a gimnospermas, como a presença de grão 

de pólen e a formação de sementes. Já II é uma característica exclusiva das angiospermas, como a 

presença de flores e desenvolvimento de frutos. 
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Órgãos dos sentidos – aprofundamento 

 

Resumo 

 

Os sentidos permitem que tenhamos a capacidade de irritabilidade, ou excitabilidade, tornando possível 

interagir com os fatores do ecossistema. Órgãos e estruturas específicas são responsáveis por enviar e 

promover estímulos ao sistema nervoso, sendo as principais que reagem ao estímulo e iniciam o processo 

de sensação podem ser quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores e termorreceptores. Os cinco 

sentidos são: 

 

• Visão 

 
 

É a capacidade de visualizar objetos e seres vivos. Nos humanos, o olho é a estrutura responsável por este 

sentido. A luz chega aos olhos que transformam esse estímulo em uma imagem ao serem transmitidas pelos 

nervos ópticos. A pupila aumenta ou diminui caso haja menor ou maior incidência luminosa, 

respectivamente.  Os receptores de intensidade luminosa são chamados de bastonetes, enquanto os cones 

são responsáveis por perceber as cores. 

 
• Audição 
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É a capacidade de reconhecer sons, identificando intensidade e orientação do sinal sonoro, como por 

exemplo, ouvindo um barulho mais alto do lado esquerdo, sabemos que a origem do som é deste mesmo 

lado. A orelha externa forma um pavilhão auditivo, responsáveis por captar as ondas sonoras. Estas ondas 

seguem para o canal auditivo e vibram nas membranas chamadas de tímpano. A partir daí, os três ossículos 

(martelo, bigorna e estribo) irão servir para propagação do som em meio sólido. O ouvido interno, região que 

possui o caracol, recebe estas vibrações e as transmitem aos nervos auditivos. Nesta mesma estrutura temos 

canais semicirculares com líquidos que auxiliam a ter e sentir o equilíbrio. 

 

• Tato 

 
É a percepção do toque, dor, temperaturas e diferentes pressões. Apresentamos mecanorreceptores, como 

os corpúsculos de Pacini (percepção de pressões fortes), corpúsculos de Meissner (percepção de pressões 

leves), corpúsculo de Ruffini e de Krause (percepção de calor e frio, respectivamente) e discos de Merkel 

(percepção de movimentos e pressões leves) e terminações nervosas que nos permite reconhecer dor, 

garantindo proteção (ao sentir dor, nos afastamos). 

 

• Olfato 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

É a percepção dos cheiros. As partículas de flores, alimentos, líquidos, etc. são inspiradas juntamente com o 

ar e se dissolvem no epitélio mucoso da cavidade nasal. Neste muco, as partículas são dissolvidas e ativarão 

impulsos nervosos e neurotransmissores no cérebro. Quanto maior o estímulo olfativo, maior a intensidade 

de odor. Este sentido tem relação com memórias e emoções e com o sentido do paladar. 

 

• Paladar 

 
É a percepção dos sabores. As diferentes regiões de nossa língua permitem com que as papilas gustativas 

conduzam a informação do que foi ingerido até o cérebro, para identificação do gosto. A dissolução dos 

alimentos na água e na saliva presente na nossa boca estimulam os receptores gustativos, facilitando a 

percepção de sabor. 
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Exercícios 

 

1. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de 

formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos 

celulares são cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais 

elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.  

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado)  

 

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá  

a) comprometer a capacidade de visão em cores.  

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.  

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.  

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos. 

e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. 

 

 

2. Perceber odores só é possível graças ao olfato, um de nossos sentidos. O epitélio olfatório é dotado de 

células nervosas que são estimuladas pelas moléculas dispersas no ar. Essas células nervosas 

especializadas em captar o odor são chamadas de: 

a) Mecanorreceptores. 

b) Fotorreceptores. 

c) Termorreceptores. 

d) Quimiorreceptores. 

e) Fonorreceptores 

 

 

3. Durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinado alimento. Se não 

gostamos do gosto, provavelmente não o ingerimos. Para sentir o gosto dos alimentos, contamos com 

células sensoriais localizadas na boca que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de: 

a) botões receptores. 

b) corpúsculos do sabor. 

c) botões gustativos. 

d) quimiorreceptores epiteliais. 

e) corpúsculos linguais. 
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4. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o 

Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos 

da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos 

conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a 

imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.  

 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

a) íris.  

b) retina.  

c) pupila.  

d) córnea.  

e) cristalino. 

 

 

5. Leia os textos a seguir: 

I. A labirintite é uma inflamação e um dos seus principais sintomas são distúrbios de equilíbrio 

como a tontura, que impede a pessoa de se locomover e até mesmo de se levantar.  

II. O ruído excessivo que atinge o auge em concertos de rock causa problemas auditivos. Quem 

ouve música alta, em fones de ouvido, também está sujeito a danos graves e irreversíveis, já que, 

uma vez lesadas, as células do ouvido não se regeneram. 

Adaptado de “Época”, 10 de agosto de 1998. 

a) Qual o nome da estruturada orelha afetada pela doença citada em I? 

b) O ouvido é constituído por três partes. Quais são essas partes? Em qual delas estão as células 

lesadas pelo excesso de ruído? 
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6. Um cientista, procurando identificar que sentidos são usados por piranhas para reconhecer e atacar 

presas, montou um experimento em que preparou três aquários com esses peixes nas seguintes 

condições:  

− o aquário I foi mantido iluminado e nele se introduziram presas vivas;  

− o aquário II ficou em total escuridão e também recebeu presas vivas;  

− o aquário III, iluminado, recebeu presas vivas envoltas por um recipiente impermeável, transparente 

e incolor; 

a) Se a visão for o único sentido que faz a piranha reconhecer a presa, o que será observado nos três 

aquários?  

b) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer a presa? 

c) Se as piranhas não predarem no aquário III, o que você pode concluir? 

 

 

7. Sobre os órgãos dos sentidos 

a) compare a função do diafragma de uma máquina fotográfica com a íris do olho humano. 

b) diga quais as estruturas encontradas na pele que são responsáveis pela percepção dos estímulos 

de dor? 

 

 

8. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais 

culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus 

foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda 

mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. 

Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 

I. captada na língua e direcionada ao cérebro. 

II. transmitida ao cérebro através dos neurônios. 

III. reconhecida na região do sistema nervoso periférico. 

IV. uma mistura de sensações do olfato e do paladar. 

Estão corretas 

a) apenas II e III. 

b) apenas I e IV. 

c) apenas I e II. 

d) apenas III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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9. O sistema nervoso compreende uma rede de comunicações e controles que permite ao organismo 

interagir com o ambiente. Essa interação pode se dar através de estruturas chamadas de receptores 

sensoriais, as quais detectam diferentes formas de energia, como a térmica, representada na charge. 

Com relação ao sistema sensorial, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(   )  O sistema sensorial, por meio de seus receptores, leva informações da interação do corpo com o 

ambiente ao sistema nervoso central, na forma de impulsos nervosos. 

(   )  As sensações de dor e de temperatura apresentam os mesmos conjuntos de receptores e, por 

serem sensações distintas, são transportadas por diferentes tipos de fibras até o sistema nervoso 

central e, por diferentes vias, ao sistema nervoso periférico. 

(   )  Os corpúsculos de Meisnner, de Paccini, de Ruffini, de Merkel e de Krause são responsáveis por 

diferentes percepções sensoriais quando em contato da pele com diferentes objetos ou com o 

ambiente. 

(   )   Os bulbos terminais de Krause, por serem terminações livres, têm por função perceber variações 

de temperatura e, por isso, apresentam uma distribuição uniforme por todo o corpo. 

(   )   Na espécie humana, os receptores cutâneos estão presentes na pele da face, na palma das mãos 

e na ponta dos dedos, os quais se apresentam na forma de terminações nervosas livres, o que nos 

permite sentir a dor. 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

a) V, V, F, V, F. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, V, V, F, F. 

d) F, V, F, F, V. 

e) F, F, V, V, V. 

 

 

10. A audição e o equilíbrio estão relacionados a funções de estruturas anatômicas do sistema sensorial.  

Leia e analise as proposições abaixo.  

I. Na orelha interna (ouvido interno) estão localizados três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo.  

II. A cóclea está localizada na orelha média (ouvido médio) e é um dos órgãos responsáveis pelo 

equilíbrio.  

III. Os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo estão localizados na orelha interna (ouvido interno) 

e são estruturas envolvidas no equilíbrio do corpo e na orientação.  

IV. A tuba auditiva comunica a orelha média à faringe e tem a função de equilibrar as pressões da 

orelha e do meio externo.  

Assinale a alternativa que corresponde às proposições corretas. 

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
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Gabarito 

 

1. A 

A degeneração das células cônicas (cones), que são responsáveis pela identificação das cores, 

compromete a visão das cores. 

 

2. D 

Os receptores sensoriais capazes de captar as moléculas que entram em contato com o epitélio olfatório 

das narinas são chamados de quimiorreceptores. 

 

3. C 

Os botões gustativos, também chamados de papilas gustatórias, são estruturas formadas por células 

sensoriais em associação com células epiteliais. Existem quatro tipos diferentes de papilas distribuídas 

em nossa boca e palato: circunvaladas, fungiformes, foliáceas e filiformes. 

 

4. B 

A retina é a região na qual a luz projetada pelo cristalino é captada por células fotorreceptoras (cones e 

bastonetes). 

 

5. a) Canais semicirculares. 

b) Orelha externa, média e interna. As lesões mais graves ocorrem na orelha interna. 

 

6. a) Nos aquários I e III as piranhas devoram as presas. No aquário II as presas não serão devoradas.  

b) Nos aquários I e II as piranhas devoram as presas. No aquário III as presas não serão devoradas.  

c) Conclui-se que o olfato é o principal sentido da piranha. 

 

7. a) Tanto o diafragma quanto a íris controlam a quantidade de luz que entra na câmera fotográfica ou no 

olho. 

b) Terminações nervosas. 

 

8. E 

Todas as afirmativas estão corretas. O sabor é percebido pelo paladar, nas papilas gustativas da língua, 

que reconhecem sabores das partículas alimentares e enviam informações para o sistema nervoso 

através de neurônios. 

 

9. B 

A segunda afirmativa é falsa pois as sensações de dor são feitas por terminações nervosas enquanto a 

sensação de temperatura é feita pelos corpúsculos de Krause (frio) e Ruffini (calor); a quarta afirmativa é 

falsa pois. as terminações livres são as terminações nervosas que percebem dor, não os corpúsculos de 

Krause. 

 

10. C 

I está incorreto pois esses ossos fazem parte da orelha média; II está incorreto pois a cóclea está 

localizada no ouvido interno. 
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Principais disfunções hormonais 

 

Resumo 

 

A coordenação endócrina se dá pelo lançamento de hormônios na corrente sanguínea, sintetizados por 

glândulas endócrinas, e esses hormônios são substâncias químicas que atuam sobre órgãos-alvo 

específicos, estimulando sua atuação. Estes hormônios são fundamentais para regulação de diversos fatores 

no organismo, como crescimento, metabolismo, ciclo menstrual e homeostase. 

Caso haja algum problema na síntese, na liberação ou na percepção destes hormônios, temos uma disfunção 

hormonal. Quando há um excesso de produção hormonal temos uma hiperfunção da glândula, e quando há 

falta de produção, temos uma hipofunção. Estes distúrbios podem ocorrer por conta de 

• predisposição genética: as falhas no funcionamento das glândulas e/ou receptores são determinados 

geneticamente e transferidos de maneira hereditária 

• estresses e problemas emocionais: essas alterações nervosas podem estimular ou inibir a produção 

de determinados hormônios 

• alimentação: o excesso ou falta de certos nutrientes no organismo podem interferir tanto na relação 

de feedback da glândula quanto alterar os compostos presentes para a produção dos hormônios. 

 

Dentre alguns distúrbios, podemos citar: 

• Hipertireoidismo: Produção excessiva de hormônios tireoideanos T3 e T4. Os sintomas são sensação 

de desconforto e fraqueza, aumento do tamanho da tireoide, olhos arregalados, hiperatividade, 

irritabilidade, insônia, ansiedade, intolerância ao calor, suor excessivo, queda de cabelo, batimentos 

cardíacos acelerados, perda de peso, sede e aumento do volume de urina (poliúria), redução da 

menstruação, perda da libido. 
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• Hipotireoidismo: Produção baixa ou ausente dos hormônios tireoideanos T3 e T4. Os sintomas são 

fadiga, intolerância ao frio, perda de apetite, inchaço da tireoide, aumento de peso, intestino preso, 

pele seca, colesterol alto, desaceleração de batimentos cardíacos, dor nas juntas, depressão e 

menstruação irregular. 

 
 

• Amenorréia: Ausência da menstruação por alterações hormonais. Pode ser o atraso da primeira 

menstruação (amenorréia primária) ou a falta dela em mulheres que já menstruaram (amenorréia 

secundária). Pode ocorrer por conta de gravidez, amamentação, uso de anticoncepcionais ou por 

defeitos na liberação de hormônios sexuais (estrogênio e progesterona), ou na produção, pela 

ausência de lipídios por conta de transtornos alimentares ou excesso de exercícios. 

• Síndrome do Ovário Policístico: Este distúrbio pode ocorrer tanto por fatores genéticos ou com 

problemas de saúde relacionados à insulina. Sintomas são a formação de cistos nos ovários, 

provocando uma liberação excessiva de hormônios andrógenos e uma ovulação menos frequentes, 

com ciclos menstruais irregulares, aumento de pelos na face e aumento do peso. 

• Diabetes: A diabetes melitus é uma disfunção relacionada à insulina, seja na ausência ou na baixa 

produção dela (tipo I) ou na ineficiência dos receptores de insulina (tipo II). Já a diabetes insipidus há 

uma baixa retenção de água nos rins, durante o processo de excreção, fazendo com que haja um 

aumento do volume da urina (poliúria) e está relacionada ao hormônio ADH. 
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• Excesso de cortisol: Este hormônio pode ser chamado popularmente de “hormônio do estresse”, e 
níveis altos constantes de cortisol no corpo causam insônia, alterações de humor, propensão a 
convulsões, perda muscular, gordura excessiva em torno do tronco, pressão alta, perda de memória, 
baixa da imunidade, e em casos graves pode causar pedras nos rins e diabetes, tumor na glândula 
hipófise (pituitária), além de riscos de distúrbios mentais, incluindo alucinações. 

• Transtornos de sono: A diminuição dos níveis de progesterona (por exemplo, nas mulheres antes da 
menstruação) gera sensação de inquietação e estresse. Além disso, baixos níveis de melatonina 
(produzidos pela glândula pineal) causados por estresse ou alta incidência luminosa durante a noite 
diminuem a qualidade e o tempo de sono, deixando a pessoa propensa a outros distúrbios. 

 
• Fome excessiva: Um ciclo de sono irregular pode causar a elevação dos níveis do hormônio grelina, 

responsável pela sensação de fome, e a diminuição do hormônio leptina, que é responsável por 

suprimir o apetite. 
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Exercícios 

 

1. Uma terapia experimental com células-tronco, projetada para reverter a evolução da diabetes tipo 1, 

permitiu aos portadores da doença se livrarem das injeções de insulina por meses e, em um caso, 

portrês anos, revelou um estudo publicado [...] nos Estados Unidos.(Uol, 10.04.2007.)Em entrevistas 

concedidas à imprensa, os médicos responsáveis pela pesquisa afirmam que não se pode ainda falar 

em cura desse tipo de diabetes, mas se mostram otimistas com os resultados já obtidos. Explicando 

os procedimentos empregados no tratamento proposto, os médicos afirmam que, devido à natureza 

de doença auto-imune do diabetes melito tipo 1, o tratamento prevê também a aplicação de 

quimioterapia com drogas imunossupressoras. Isso tem gerado sérias críticas ao trabalho por parte de 

cientistas americanos. Outro ponto também criticado é que a pesquisa foi desenvolvida sem um “grupo-

controle”. 

a) Qual a relação entre o pâncreas e a ocorrência do diabetes melito tipo 1? 

b) Por que a ausência de grupos-controle é uma das críticas dos cientistas aos resultados do estudo 

 

 

2. Muito recentemente, os debates sobre os benefícios e os riscos da reposição hormonal ou “terapia 

hormonal”, prescrita a mulheres em fase de menopausa, foram intensificados com a divulgação de 

resultados de pesquisas que questionam toda a eficiência antes atribuída a esse tratamento. Segundo 

os resultados das pesquisas realizadas, parece claro que a terapia hormonal é indicada para tratar os 

desagradáveis sintomas da menopausa, mas não para prevenir algumas doenças, como antes se 

acreditava. 

a) Considerando os resultados das pesquisas mais recentes, cite uma doença que se acreditava ser 

prevenida e outra cuja incidência vem sendo associada à terapia hormonal indicada para mulheres 

em fase de menopausa. 

b) Que hormônios são administrados nesse tipo de terapia e qual o órgão do corpo humano 

responsável pela sua produção? 
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3. O esquema a seguir representa um processo de regulação endócrina por fatores internos e externos ao 

organismo. 

 
De acordo com o esquema e seus conhecimentos, leia as afirmativas 

I. Estímulo e inibição atuam coordenadamente opondo-se a grandes variações na concentração 

plasmática de tiroxina em indivíduos normais. 

II. A redução nos níveis de TSH é sempre indicador de hipotireoidismo. 

III. A carência nutricional de iodo pode determinar a redução na produção de tiroxina e o aumento de 

volume da tireóide. 

As afirmativas corretas são: 

a) Nenhuma está correta 

b) Apenas I e II 

c) Apenas I e III 

d) Apenas II e III 

e) Todas estão corretas 
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4. Tireóide “preguiçosa” reduz risco de câncer de mama 

Mulheres que têm a glândula tireóide “preguiçosa” têm menos risco de ter câncer de mama, de acordo 

com novo estudo da Universidade do Texas (EUA). 

A tireoide é uma glândula que fica na parte anterior do pescoço e ajuda a regular, entre outras coisas, 

os batimentos cardíacos, o metabolismo e o humor. 

O estudo sugere que a subfunção dessa glândula, conhecida como hipotireoidismo, retarda o 

desenvolvimento do câncer, quando ele já existe. Para outros pesquisadores, no entanto, o assunto 

ainda é controverso. 
Disponível em: www. folha.uol.com. br /folha/ciência,11.08.2003. 

Analisando a notícia veiculada, e utilizando conhecimentos de Biologia, responda às perguntas abaixo. 

a) Que relação pode ser encontrada entre o hipotireoidismo e a velocidade de disseminação de um 

câncer? 

b) Que hormônios são secretados por uma glândula tireóide normal? Como é regulada essa secreção? 

c) Para a produção de seus hormônios, a tireóide se utiliza de um íon. Que elemento é esse? 

 

 

5. Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos 

dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à 

ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insipidus é 

caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla 

em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos 

renais. 

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por 

diabetes insipidus? 

a) Alta taxa de glicose no sangue.  

b) Aumento da pressão arterial.  

c) Ganho de massa corporal.  

d) Anemia crônica.  

e) Desidratação 
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6. 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 abaixo, 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.  

 

 

7. Um amigo meu ficou sabendo que estava com câncer na tireóide e teria que se submeter a uma cirurgia 

para a retirada desse órgão. Ele foi informado de que, como consequência da cirurgia, teria que tomar 

medicamentos, pois a ausência dessa glândula:  

a) provocaria a ocorrência do aumento do volume do pescoço, caracterizando um quadro clínico 

conhecido como bócio endêmico. 

b) reduziria a produção do hormônio de crescimento, provocando a redução de cartilagens e ossos, 

fenômeno conhecido como nanismo.  

c) diminuiria a concentração de cálcio no sangue, levando à contração convulsiva das células 

musculares lisas, o que provocaria a tetania muscular. 

d) comprometeria a produção do hormônio antidiurético, aumentando a concentração de água no 

sangue e diminuindo o volume de urina excretado. 

e) levaria a uma queda generalizada na atividade metabólica, o que acarretaria, por exemplo, a 

diminuição da temperatura corporal. 
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8. O estilo de vida nas grandes cidades provoca um constante estado de tensão, devido ao transito, às 

exigências no trabalho, à crescente violência, entre outros fatores. Essa permanente tensão tem como 

uma de suas consequências o aumento de problemas cardiovasculares na população, hoje 

considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais causas de óbitos. Dentre os 

mecanismos para diminuir o efeito do estresse diário, em pessoas com problemas cardiovasculares, o 

uso de β-Bloqueadores é considerado uma opção bastante eficiente por diminuir a ação dos hormônios 

produzidos em situações de estresse que levam ao aumento da pressão sanguínea. Nesse sentido, 

admite-se que o uso de β-Bloqueadores diminui a ação do hormônio: 

a) Testosterona. 

b) Insulina. 

c) c)Tiroxina. 

d) Adrenalina. 

e) Hidrocortisona. 

 

 

9. Observe no quadro abaixo as concentrações de glicose no sangue (glicemia) de dois animais, antes e 

após a administração de um hormônio. O animal X recebeu insulina e o animal Y adrenalina (epinefrina). 

Os efeitos desses hormônios nesses animais são semelhantes aos observados em humanos. 

 

 
 

Um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para controle de sua glicemia. Após ter 

sido assaltado, é encaminhado a um hospital sob efeito de um grande estresse. Com base nas ações 

dos hormônios insulina e adrenalina sobre a glicemia dos animais e nas alterações hormonais em 

situações de estresse, considere as seguintes questões: 

a) Como está a glicemia do paciente quando ele dá entrada no hospital, comparada aos valores de 

antes da tentativa de assalto? 

b) O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia? Como? 
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10. Quando um animal superior (como qualquer um dos mamíferos domésticos) apresenta uma deficiência 

fisiológica tal que obrigue o criador a lhe fornecer uma dieta que contenha quantidades elevadas de 

íons sódio (na+), isso significa que: 

a) A deficiência está relacionada à hipófise, que apresenta uma redução da taxa de secreção de 

somatotrofina. 

b) A deficiência está relacionada à tireoide, que apresenta uma secreção excessiva de tiroxina. 

c) A deficiência está relacionada ao pâncreas, que apresenta uma secreção excessiva de bicarbonato. 

d) A deficiência está relacionada às suprarrenais, que apresenta uma secreção excessiva de 

adrenalina. 

e) A deficiência está relacionada às suprarrenais, que apresenta uma redução da taxa de secreção de 

aldosterona. 
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Gabarito 

 

1.  

a) As células beta das ilhotas pancreáticas produzem e secretam insulina, um hormônio que facilita a 

entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia. Sua ausência causa hiperglicemia, quadro 

característico de diabetes mellitus tipo 1. 

b) Estudos exigem que seja possível comprar dados experimentais com os dados obtidos de um grupo 

controle, para averiguar a validade da hipótese testada. 

 

2.  

a) Acreditava-se que reposição hormonal pudesse prevenir doenças cardiovasculares. Essa terapia vem 

sendo associada ao aumento na incidência de câncer de mama. 

b) Estrógeno e progesterona, produzidos nos ovários. 

 

3. C 

II está incorreto pois a redução de TSH pode ocorrer apenas pela relação de feedback da liberação de 

Tiroxina nos tecidos, ou seja, não está sendo necessária sua produção. Neste caso, não temos um 

distúrbio. 

 

4.  

a) Ambos estimulam o metabolismo celular, e portanto podem ajudar no crescimento do tumor em 

maior velocidade. 

b) T3, T4 e Calcitonina, regulados pela secreção de TSH pela hipófise. 

c) Iodo.  

 

5. E 

A falta de ADH ou sua não-atuação caracteriza a diabetes insipidus, cuja característica é a micção 

contínua e volumosa, pois o ADH é o hormônio responsável pela reabsorção de água nos néfrons, através 

da abertura das aquaporinas. Como a reabsorção é baixa, o volume urinário aumenta, caracterizando uma 

desidratação. 

 

6.  

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

adrenocorticotrófico (ACTH) pelo lobo anterior da hipófise (adenoipófise), promovendo 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.  

 

7. E 

A retirada da tireóide cessaria a produção dos hormônios T3 e T4, responsáveis pelo controle do 

metabolismo, gerando um quadro semelhante ao de hipotireoidismo, com uma diminuição do 

metabolismo e temperatura corporal. 
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8. D 

A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais em situações de ação rápida e 

estresse, preparando e estimulando o corpo para esforços físicos, os batimentos cardíacos e aumentando 

a tensão arterial. 

 

9.  

a) A glicemia está mais alta, já que, com os níveis mais baixos de insulina, a glicose não foi fixada nos 

tecidos. 

b) Sim, deve aumentar a dose, já que há uma maior concentração de glicose no organismo devido à 

liberação desta pela adrenalina. 

 

10. E 

Uma dieta rica em sais de sódio significa que não está havendo um controle de reabsorção deste íon. 

Logo, o hormônio aldosterona está com deficiência, já que ele é responsável por fazer o controle 

eletrolítico com transporte ativo e passivo de sódio durante o processo de excreção nos néfrons. 
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Tipos de vírus 
 

Resumo 

 

Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria 

bruta. São seres microscópicos, compostos basicamente por uma cápsula proteica (capsídeo viral) 

envolvendo um material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos (salvo a exceção, os 

citomegalovírus). A partícula viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como vírion. 
Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas 

lipídicas derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. 

As proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente 

específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. 

É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não 

apresentando metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. O mecanismo de reprodução viral 

no interior da célula depende principalmente do material genético do vírus em questão. 

Podemos classificar os vírus de diversas formas, como veremos a seguir: 

 

Pelo tipo de material genético 

• Vírus de DNA 

 

 

Um exemplo de vírus de DNA são os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. A partir do momento em que 

o vírus reconhece a membrana da célula hospedeira, seu capsídeo adere-se à célula em questão. Ele introduz 

seu DNA no interior da célula e abandona o capsídeo proteico no meio extracelular. 

O DNA viral invade a célula e impede que ela prossiga com seu metabolismo normal. A partir deste ponto, os 

mecanismos de transcrição e duplicação estarão direcionadas para a produção de novos vírus, duplicando 

DNA viral e transcrevendo e traduzindo as proteínas do capsídeo, usando os ribossomos do hospedeiro. 

Conforme ocorre a replicação e a montagem, eventualmente a célula se rompe, liberando novos vírions no 

meio. Este é o chamado ciclo lítico. 

Outra possibilidade é que o vírus adote o ciclo lisogênico, ligando seu DNA ao cromossomo daquela célula. 

Ele permanece inativo, e permite que a célula continue sua vida normalmente. A célula sofrerá mitoses, 

multiplicando assim também o DNA viral, contido em seu cromossomo. Todas as células geradas a partir 
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deste momento então estarão infectadas. Sob determinado estímulo ou condição, esse vírus pode abandonar 

o ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico, formando novos vírions. 

 

• Vírus de RNA 
 
 

 
 

No caso dos vírus de RNA com fita positiva, o sentido da fita é o mesmo sentido do RNAm, que pode ser 

traduzido mediante a infecção do hospedeiro, formando novos RNAs virais. 

 

O sentido do RNA dos vírus de fita RNA negativa, no entanto, é o contrário (podemos dizer que seia semelhante 

a uma provável sequência de RNAt), então é necessário copiar um RNAm complementar no sentido positivo. 

Isso se dá pelo uso de uma enzima viral chamada RNA-polimerase dependente de RNA, empacotada no vírion 

junto ao RNA. 
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• Retrovírus 
Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que inclui o HIV, causador da AIDS. 

 
 

 

A principal característica dos retrovírus é a presença de uma enzima viral chamada transcriptase reversa. A 

transcriptase reversa é capaz de sintetizar DNA a partir de uma fita de RNA. Após essa transcrição reversa, o 

novo DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira e começa a comandar a produção de novos RNAs virais 

e do capsídeo proteico, montando novos vírions que serão liberados.  

 

Pelo modo de transmissão: 
• Arbovírus: São aqueles que são transmitidos através de insetos. O nome “arbovírus” deriva da 

expressão:  ARthropod BOrne VIRUSES 

 

 
Vírus da dengue e da febre amarela cujo vetor é o Aedes aegypti. 
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De acordo com o hospedeiro 

• Bacteriófagos: São vírus que atacam seres procariontes.  
 

 
 

Pela Taxonomia 
A classificação dos vírus não segue a clássica regra binomial de Lineu, e eles não estão incluídos em nenhum 

reino. As regras foram estabelecidas pelo International Committee on Taxonomy of Viroses – ICTV.  São 

classificados por: 

• Ordem 

• Família 

• Gênero 

• Espécie. 
 
As principais ordens são:  

• Caudovirales (bacteriófagos) 

• Mononegavirales (infectam plantas e animais) 

• Nidovirales (infectam vertebrados)  
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Exercícios 

 

1. Observe o vírus da AIDS representada a seguir: 

 

"O vírus da AIDS é classificado como RETROVÍRUS e pode ser disseminado no organismo na forma de 

um PROVÍRUS".  

Os dois termos destacados referem-se às características do vírus da AIDS. Descreva, de modo 

resumido, o significado destas duas características.  

a) Retrovírus.  

b) Provírus. 
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2. Os estudos sobre as formas de replicação dos vírus intensificaram-se nos últimos anos, objetivando 

encontrar meios mais eficientes de prevenção e tratamento de doenças virais nos seres humanos. Tais 

estudos têm demonstrado que existem diferentes tipos de vírus e diferentes formas de replicação. Os 

vírus de RNA de cadeia simples podem ser divididos em três tipos básicos, conhecidos como vírus de 

cadeia positiva, vírus de cadeia negativa e como retrovírus. 

Com relação aos diferentes tipos de replicação dos vírus, analise as afirmativas abaixo. 

I. Os retrovírus contêm cadeias simples de RNA, enzima transcriptase reversa e produzem DNA 

tendo como modelo o RNA viral. 

II. Os vírus de cadeia negativa possuem RNA genômico com as mesmas sequências de bases 

nitrogenadas dos RNA mensageiros (RNAm) formados. Dessa maneira, moléculas de RNA servem 

de modelo para a síntese de moléculas de RNA complementares à cadeia molde. 

III. Os vírus de cadeia positiva possuem RNA genômico com sequências de bases nitrogenadas 

complementares às dos RNAm formados. Desta maneira, moléculas de RNA servem de modelo 

para a síntese do RNAm. 

IV. Os retrovírus contêm uma cadeia de RNA dupla hélice que serve de base para a transcrição do 

DNA necessário à replicação.  

 

Marque a alternativa correta. 

a) Somente II e III são corretas. 

b) Somente IV é correta. 

c) Somente I é correta. 

d) Somente I, II e III são corretas. 

e) Todas estão corretas 

 

 

3. Alguém afirmou que os vírus: 

I. Só se reproduzem no interior de células vivas; 

II. Atacam somente células animais; 

III. Possuem DNA ou RNA como material genético. 

 

Assinale 

a) se somente a frase I estiver correta. 

b) se somente a frase II estiver correta. 

c) se somente a frase III estiver correta. 

d) se as frases I e III estiverem corretas. 

e) se as frases II e III estiverem corretas. 
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4. Vírus é uma entidade biológica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas intracelulares 

obrigatórios e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e controle da maquinaria de 

auto-reprodução celular. O termo VÍRUS geralmente se refere às partículas que infectam eucariontes, 

enquanto o termo FAGO é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes. Tipicamente, 

estas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucléico cercada por alguma estrutura 

protetora consistente de proteína também conhecida como envelope viral ou capsídeo; ou feita de 

proteína e lipídio. São conhecidas aproximadamente 3.600 espécies de vírus, sendo que algumas são 

patogênicas para o homem. Analise as proposições sobre os vírus: 

I. Vírus com a enzima transcriptase reversa são possuidores de RNA como material genético e são 

capazes de promover cópias de moléculas DNA a partir de moléculas de RNA. 

II. Febre amarela, dengue, varíola, poliomielite, hepatite, hanseníase, Aids, condiloma, sarampo, sífilis 

e caxumba são exemplos de viroses humanas. 

III. Há vírus bacteriófagos capazes de realizar o ciclo lítico onde a célula infectada não sofre 

alterações metabólicas e acaba gerando duas células filhas infectadas. 

IV. Antibióticos como a penicilina, cefalexina e ampicilina não são indicados para o tratamento de 

viroses pois os vírus, devido a sua elevada capacidade mutagênica, desenvolvem rapidamente 

resistência a esses medicamentos. 

V. Normalmente, os vírus apresentam especificidade em relação ao tipo de célula que parasitam. 

Assim, o vírus da hepatite tem especificidade pelas células hepáticas; os vírus causadores de 

verrugas têm especificidade por células epiteliais; assim como os vírus que atacam animais são 

inócuos em vegetais e viceversa. 

 

Estão corretas: 

a) II, III e IV. 

b) I, II e III. 

c) apenas I e V. 

d) I, IV e V. 

e) apenas III e V. 

 

 

5. Assinale a alternativa correta, a respeito dos retrovírus. 

a) São vírus que possuem DNA e RNA, isso explica sua maior virulência; são os causadores da Gripe 

A. 

b) São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de DNA a partir do RNA da célula parasitada. 

c) São vírus de DNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de RNA a partir do DNA viral. 

d) São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de 

moléculas de DNA a partir do RNA viral. 

e) São vírus de DNA. Apresentam a enzima transferase inversa que catalisa a produção de cadeias de 

DNA a partir do RNA da célula parasitada. 
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6. A gripe conhecida popularmente como gripe suína é causada por um vírus influenza A. 

Esse tipo de vírus se caracteriza, dentre outros aspectos, por: 

- ser formado por RNA de fita simples (-), incapaz de atuar como RNA mensageiro ou de sintetizar DNA 

nas células parasitadas; 

- os RNA complementares do RNA viral poderem ser traduzidos em proteínas pelo aparelhamento 

celular. 

Os esquemas a seguir apresentam um resumo de etapas dos processos de replicação de alguns dos 

vírus RNA, após penetrarem nas células. 

 

O tipo de replicação encontrado no vírus infuenza  A está representado no esquema de número: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 
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7. Atenção: Para responder esta questão considere o texto apresentado abaixo. 

(…) pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão 

sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico, 

entre outros males. (…) os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 

15 trabalhados de madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos 

neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares. (…) nosso organismo precisa descansar durante as 

noites, quando libera hormônios como a melatonina, o cortisol e o GH (hormônio do crescimento). (…) 

Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina. 

O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. 
(Revista Galileu, outubro de 2010, p. 22) 

 

O trabalho noturno pode enfraquecer o sistema imunológico, mas esse enfraquecimento não é tão 

agudo quanto o causado pela infecção com o vírus HIV. Nesse último caso, ocorre a morte de um 

grande número de linfócitos CD4 que controlam e regulam a resposta imunológica, causada pela 

proliferação viral. Identifique a alternativa que descreve corretamente o modo como esse vírus se 

prolifera no interior das células. 

a) Esse é um vírus de DNA cuja replicação ocorre de forma contínua e independente do genoma 

celular. 

b) As moléculas de proteína que formam o capsídeo do vírus são originadas a partir de genes 

presentes no genoma da célula hospedeira. 

c) O HIV é um retrovírus e seu genoma de RNA deve ser convertido em DNA para que possa controlar 

o metabolismo da célula hospedeira. 

d) O vírus é formado por uma única célula procariótica que ao entrar na célula hospedeira encontra o 

ambiente adequado para sua replicação. 

e) Ao entrar na célula, as moléculas de DNA circular que formam o genoma do vírus integram-se ao 

genoma da célula e passam a controlar seu metabolismo. 

 

 

8. Assinale a alternativa incorreta a respeito das características gerais dos vírus. 
a) Muitos vírus são específicos em relação ao hospedeiro; atacam apenas um tipo de célula ou 

poucos tipos. 

b) Os vírus são considerados parasitos intracelulares obrigatórios, pois são capazes de se multiplicar 

apenas no interior de células hospedeiras. 

c) Um vírus é um organismo acelular, constituído basicamente por um capsídeo proteico e por 

moléculas de DNA e RNA. 

d) Infecção viral consiste na penetração do vírus no interior da célula hospedeira. 

e) Após a adesão do vírus à membrana plasmática da célula hospedeira, pode haver a entrada de 

todo o vírus no interior celular ou apenas do seu material genético. 
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9. A pandemia de gripe de 2009 (inicialmente designada como gripe suína e, em abril de 2009, como gripe 

A) é um surto global de uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México em 

meados do mês de março de 2009, vindo a espalhar-se pelo mundo. O vírus foi identificado como 

Influenza A subtipo H1N1, uma variante nova da gripe suína. Os sintomas da doença são o 

aparecimento repentino de febre, tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, 

irritação nos olhos e fluxo nasal. 
Fonte – pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_suína 

Sobre os vírus, assinale a alternativa correta. 

a) Os vírus são organismos acelulares, com metabolismo próprio, formados por uma cápsula de 

proteínas – o capsídeo. 

b) Os vírus contêm, no interior do capsídeo, DNA e RNA. O conjunto formado pelo capsídeo e pelo 

ácido nucleico é denominado de cápsula proteica. 

c) Sua reprodução ocorre no interior da célula hospedeira; fora desta não possuem metabolismo e 

permanecem inertes, razão por que são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. 

d) Os novos vírus formados são semelhantes ao original, pois não são capazes de sofrerem mutações. 

e) A medida profilática mais eficiente no combate às infecções virais, como a da gripe AH1N1 A, é o 

uso de antibióticos que estimulam nosso organismo a produzir interferon. 

 

 

10. Analisando o genoma de alguns tipos de vírus formados por fita simples de RNA, encontramos aqueles 

que são RNA (-), como o do resfriado comum, e os que são RNA (+), como o da poliomielite. 

Observe que: 

- nos vírus RNA (-), apenas o RNA complementar a seu genoma é capaz de funcionar como mensageiro 

na célula infectada; 

- nos vírus RNA (+), o genoma viral funciona diretamente como mensageiro; 

- ambos os vírus necessitam, para sua replicação, da enzima RNA replicase, que sintetiza um RNA 

complementar a um molde de RNA; 

- o gene da enzima RNA replicase está presente no genoma dos dois tipos de vírus, mas a enzima só é 

encontrada nas partículas virais RNA (-). 

a) Explique por que é necessário, para sua replicação, que os vírus RNA (-) já contenham a enzima 

RNA replicase, enquanto os RNA (+) não precisam armazenar esta enzima. 

b) Apresente um argumento contrário à hipótese de que os vírus, devido à simplicidade de sua 

estrutura, foram precursores das primeiras células. 
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Gabarito 

 

1.  

a) Retrovírus é um grupo de vírus cujo material genético é constituído por RNA. 

b) Provírus é o DNA viral incorporado ao genoma da célula hospedeira. 

 

2. C 

II errada, O RNA traduzido imediatamente tem cadeia positiva.  

III errada, RNAs complementares pertencem a vírus de cadeia negativa 

IV errada, a cadeia dos retrovírus é simples 

 

3. D 

II – errada – os vírus também parasitam vegetais e bactérias, por exemplo 

 

4. C 

II – errada - a hanseníase e a sífilis são bacterioses 

III – errada - a célula sofre alterações metabólicas quando infectada. 

IV – errada - antibióticos não possuem atuação sobre vírus.  

 

5. D 

Os retrovírus são vírus de RNA que realizam a transcrição reversa, originando um DNA a partir desse RNA. 

Como exemplo, o HIV. 

 

6. B 

Apenas os RNA complementares ao RNA viral monofilamento podem ser usados na célula parasitada 

para sintetizar proteínas. Sendo assim, a atividade do RNA polimerase-RNA dependente, também de 

origem viral, é responsável por sintetizar os RNA complementares, como se observa no gráfico II. 

 

7. C 

O HIV é um retrovírus e, como tal, converte seu genoma de RNA em DNA a partir da ação da enzima 

transcriptase reversa.  

 

8. C 

Os vírus não são considerados seres vivos. São formados por um capsídeo proteico e por moléculas de 

DNA ou RNA. 

 

9. C 

A reprodução dos vírus ocorre no interior de uma célula, visto que não possuem metabolismo – não 

realizam síntese de proteínas ou geram ATP. 
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10.  

a) Para que o genoma RNA (-) seja expresso em proteínas na célula infectada, é primeiro necessário que 

seja transcrito em RNA complementar, o que é feito, apenas, pela RNA replicase, que não existe na 

célula. Desta forma, o próprio vírus terá de já possuir a enzima em sua estrutura. Os vírus RNA (+) já 

funcionam como mensageiros na célula infectada, sendo diretamente traduzidos em proteínas virais, 

inclusive a RNA replicase. 

b) Os vírus só existem em virtude de sua habilidade de utilizar a maquinaria metabólica das células 

hospedeiras, direcionando-a para a formação de novas partículas virais. Portanto, os vírus só devem 

ter surgido após o aparecimento das primeiras células. 
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John Rawls 

 

Resumo 

 

Rawls e o liberalismo igualitário 

Nascido em 1921, falecido em 2002, o americano John Rawls é certamente um dos mais influentes 

filósofos políticos da contemporaneidade. Seu pensamento tem como eixo a busca por uma articulação 

consistente entre dois valores políticos fundamentais, muitas vezes vistos como contrários: a liberdade e a 

igualdade. De fato, desde o século XIX, com a formação da democracia moderna, tais valores têm disputado 

ferozmente a centralidade da ordem política e oposto entre si duas grandes matrizes ideológicas: o 

liberalismo, que considera que uma sociedade justa é antes de tudo aquele que preserva e garante a liberdade 

individual, e o socialismo, que entende ser justa em primeiro lugar uma sociedade que promove a igualdade 

social. Ora, contra esta oposição que considerava fácil e simplista, Rawls elaborou uma perspectiva política 

própria, o liberalismo igualitário, que é voltado precisamente para a busca da conciliação entre liberdade e 

igualdade e objetiva ser uma solução superior para os dilemas do debate público.  

Obra de uma vida inteira, a justificação e fundamentação do liberalismo igualitário foi, no entanto, 

feita por Rawls de maneira mais clara e acabada naquele que é sua obra-prima, o livro Uma Teoria da Justiça, 

de 1971. Neste livro, com efeito, é que o filósofo americano propôs uma estratégia filosófica que o tornou 

especialmente famoso: a retomada do contratualismo. Em verdade, Rawls admirava profundamente Hobbes, 

Locke, Kant e Rousseau e enxergava na tradição do contrato social o modo mais sofisticado de enfrentar os 

problemas da filosofia política, sendo por isso considerado um filósofo neocontratualista. Não, nos 

enganemos, porém: diferente de seus mestres e fontes de inspiração, o pensamento rawlsiano não teve como 

propósito conceber o pacto social como forma de justificar a existência do poder político, de sua autoridade 

sobre os homens. Ao contrário, preocupado antes, como já vimos, com questões de justiça social, típicas do 

nosso tempo, nosso filósofo propôs a retomada do contratualismo como um meio de estabelecer regras de 

cooperação social equitativas. 

Tal reformulação do contratualismo, voltado não mais para o problema do fundamento do poder 

público, mas para a questão do próprio funcionamento da sociedade, exige, de acordo com Rawls, uma 

inovação a mais em relação aos teóricos do contrato social: não basta apenas imaginar um pacto político 

entre pessoas livres e iguais, mas é preciso também imaginar que estas pessoas estejam em uma condição 

tal que garanta a sua isenção e imparcialidade. Tal condição consiste na suposição de que as pessoas da 

posição original (equivalente rawlsiano do estado de natureza) não conheceriam nenhuma de suas 

características específicas: cor de pele, tamanho, idade, classe social, filiação religiosa, orientação sexual, 

etc. De fato, se começassem a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas 

características específicas, as pessoas da posição original fatalmente privilegiariam sua própria condição e 

atribuiriam aos seus grupos de pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. Por sua vez, 
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forçadas a pactuar normas para o funcionamento da sociedade desconhecendo suas próprias peculiaridades, 

as pessoas na posição original teriam que estabelecer uma ordem de funcionamento da sociedade baseada 

em critérios totalmente neutros e imparciais. Submetidos assim a um véu de ignorância (essa é a expressão 

técnica do autor) os participantes do contrato social rawlsiano chegariam necessariamente, segundo o 

filósofo, ao estabelecimento de dois princípios básicos para a orientação da vida social. O primeiro desses 

princípios seria visto como necessariamente superior ao segundo e o segundo princípio, por sua vez, seria 

dividido em dois, tendo a segunda parte do segundo princípio prioridade sobre a primeira parte do mesmo. Os 

princípios de justiça são os seguintes: 

Primeiro princípio (princípio da liberdade): “cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 

sistema de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema de liberdade para as outras.” 

Segundo princípio (princípio da igualdade): “as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de 

tal modo que sejam ao mesmo tempo: a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 

razoável (princípio da diferença), e b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (princípio da 

igualdade de oportunidades)”. 

Percebe-se aqui, em suma, as conclusões a que chega o pensamento de Rawls. Trata-se, em primeiro 

lugar, de um liberalismo igualitário e não de um igualitarismo liberal, pois, para ele, a liberdade, entendida 

como poder de autonomia do indivíduo para conduzir a sua própria vida, deve sempre ter precedência sobre 

tudo o mais, sendo limitada apenas pelo respeito a liberdade do outro: o único limite para a liberdade de um 

deve ser a liberdade alheia. Fundam-se aí todos os direitos civis, como a vida, a livre-expressão, a liberdade 

religiosa, o direito de ir e vir, etc. Por sua vez, não se trata aqui de um liberalismo puro e simples, pois, satisfeita 

a demanda da liberdade, Rawls acredita que deve ser buscada e perseguida sempre não uma igualdade 

completa, o que é irrealizável, mas a menor desigualdade possível. Esta própria busca pela minoração da 

desigualdade, aliás, deve pautar-se por critérios: em primeiro lugar a segunda parte do segundo princípio, isto 

é, não se pode negar um mínimo de oportunidades iguais para todos, caso contrário, não há sequer a 

possibilidade de autêntico mérito e sucesso legítimo (aqui se funda a condenação a qualquer sistema 

essencialmente desigual, que proíbe por princípio para uns as oportunidades que nega a outros, tais como o 

sistema de castas ou o modelo de estratificação estamental; bem como encontra aqui seu fundamento o 

direito ao voto universal e a difusão de certas condições básicas para todos, como acesso à saúde, à 

educação e ao transporte de qualidade). Por sua vez, garantidas essas mínimas oportunidades iguais, é 

necessário promover um arranjo em que aqueles que não obtiveram as primeiras posições durante o processo 

normal de competição social sejam contemplados com uma atenção especial, em virtude de suas 

necessidades mais fortes e complexas (eis aqui o princípio da diferença, que perfeitamente pode ser invocado 

para a defesa de pautas como a assistência social direta aos mais carentes – é o caso do bolsa-família – ou 

usado também na defesa de cotas nas universidades, tendo em vista aqueles que, mesmo com a garantia da 

liberdade e de um mínimo de igualdade de oportunidades, não obtêm e nem conseguem obter posições de 

destaque na sociedade). Eis aí, aos olhos de Rawls, os princípios gerais de uma sociedade justa que compõem 

seu liberalismo igualitário neocontratualista.  
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Exercícios 

 

1. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações 

mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de 

acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o 

bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de 

justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o 

mesmo princípio de justiça. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado) 

 

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? 

a) A relação entre liberdade e autonomia no Liberalismo. 

b) A independência entre poder e moral no Racionalismo. 

c) A convenção entre cidadãos e soberano do Absolutismo. 

d) A dialética entre o indivíduo e governo autocrata do Idealismo. 

e) A contraposição entre bondade e condição selvagem do Naturalismo. 

 

2. Sobre a teoria da justiça de John Rawls, marque a alternativa CORRETA.  

a) Um conceito central no contratualismo de Rawls é o de Estado de Natureza.  

b) Em Rawls a justiça é definida como equidade, baseada em princípios formulados por sujeitos 

situados no que denominou de “posição original”.  

c) Rawls defende uma versão renovada do utilitarismo na formulação de seu conceito de justiça.  

d) Segundo Rawls, uma sociedade justa eliminaria toda a desigualdade natural entre os homens.  

e) Na teoria rawlsiana da justiça como equidade há uma prevalência do bem sobre o justo.  

 

3. De acordo com o princípio da diferença formulado por Rawls, 

a) as desigualdades econômicas entre as pessoas justificam-se, uma vez que as pessoas são 

diferentes. 

b) as desigualdades econômicas são justas apenas se melhorarem o mais possível as expectativas 

dos menos favorecidos. 

c) se dermos oportunidades iguais às pessoas, não haverá desigualdades econômicas. 

d) se dermos oportunidades iguais às pessoas, cada um será responsável pela sua situação social e 

econômica. 
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4. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. 

Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade 

como um todo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se 

justifique por um bem maior partilhado por todos. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000 (adaptado). 

 

O filósofo afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social e 

aponta como seu elemento de ação e funcionamento o 

a) povo. 

b) Estado. 

c) governo. 

d) indivíduo. 

e) magistrado. 

 

5. Segundo Rawls, idealizador do liberalismo-igualitário — proposta que relaciona os conceitos de justiça 

e de equidade: 

a) cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema total mais extenso de liberdades básicas 

compatíveis com um sistema de liberdade similar para todos, o que ele considera o primeiro 

princípio da justiça. 

b) todos os indivíduos devem ser tratados de maneira igual, independentemente de suas intenções, 

habilidades e condições. 

c) a equidade se manifesta pela prevalência do bem sobre o justo, sendo cada indivíduo responsável 

pelo seu sucesso no interior da sociedade 

d) a vida em sociedade deve ser guiada pela concepção moral de bem comum da maioria, sendo o 

princípio de justiça dependente de noções particulares que formam um todo mais ou menos 

homogêneo 

 

 

6. Rawls concebe a posição original como: 

a) uma situação hipotética. 

b) uma situação histórica. 

c) uma experiência social concreta. 

d) uma experiência de cooperação. 

 

7. Segundo Rawls, os princípios da justiça por si apresentados 

a) proíbem diferenças entre os indivíduos. 

b) são aqueles que indivíduos racionais escolheriam na posição original. 

c) asseguram a igualdade econômica e social. 

d) são aqueles que os indivíduos escolheriam sem o véu de ignorância. 
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8. O pensador norte-americano John Rawls (1921-2002), contribuiu para a reformulação do pensamento 

moral contemporâneo, ao pretender ampliar o conceito e o papel da justiça. Nesse sentido, seu modelo 

de justiça  

a) É igualitarista, identificando a justiça com igualdade econômica, a ser conquistada por meio da 

planificação e estatização da economia. 

b) Se baseia em uma concepção metafísica e apriorística de Bem, que obriga a pessoa a se orientar 

eticamente através de imperativos categóricos que comandam o sentido individual de suas ações. 

c) É utilitarista, pois concebe uma sociedade justa quando suas organizações são instituídas de forma 

a alcançar a maior soma de satisfação para o conjunto de indivíduos. 

d) Defende as assimetrias econômicas e sociais, na medida em que recusa o argumento de ser 

vantajoso amparar os menos favorecidos. 

e) É pluralista, no sentido de compreender o universo social como composto por elementos diferentes 

e conflitantes, mas orientado por princípios, entre os quais, o da liberdade. 

 

9. Em 1971, o filósofo estadunidense John Rawls publica A Theory of Justice, obra na qual apresenta sua 

teoria da justiça como equidade. A década de 1980 ambientou o surgimento da corrente do 

comunitarismo, que se contrapôs à perspectiva de orientação liberal de Rawls. Leia o texto abaixo:  

"Para os comunitaristas, os liberais (universalistas) estariam simplesmente preocupados com a 

questão de como estabelecer princípios de justiça que poderiam determinar a submissão voluntária de 

todos os indivíduos racionais, mesmo de pessoas com visões diferentes sobre a vida boa. O que se 

estabelece como crítica é que, para os comunitaristas, os princípios morais só podem ser tematizados 

a partir de sociedades reais, a partir das práticas que prevalecem nas sociedades reais. Para eles, em 

John Rawls, encontram-se premissas abstratas de base como a liberdade e a igualdade que orientam 

(ou devem orientar) as práticas legítimas. A questão colocada é que, na interpretação comunitarista, a 

prática tem precedência sobre a teoria, e não seria plausível que pessoas que vivem em sociedades 

reais identifiquem princípios abstratos para sua existência. A crítica comunitarista aponta como 

insuficiente a tentativa de identificar princípios abstratos de moralidade através dos quais sejam 

avaliadas as sociedades existentes. A questão-chave é a negação de princípios universais de justiça 

que possam ser descobertos pela razão, pois, em sua avaliação, as bases da moral não são 

encontradas na filosofia, e, sim, na política". (SILVEIRA, Denis Coitinho. 
"TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS: ENTRE O LIBERALISMO E O COMUNITARISMO". In:Trans/Form/Ação, São 

Paulo, 30(1): 169-190, 2007).  

 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, assinale a alternativa que NÃO corresponde à crítica 

comunitarista à teoria da justiça de Rawls:  

a) Opera com uma concepção abstrata de pessoa que é consequência do modelo de representação 

da posição original sob o véu da ignorância.  

b) Utiliza princípios universais (deontológicos) com a pretensão de aplicação em todas as sociedades, 

criando uma supremacia dos direitos individuais em relação aos direitos coletivos.  

c) Utiliza a ideia de um Estado neutro em relação aos valores morais, garantindo apenas a autonomia 

privada (liberdade dos modernos) e não a autonomia pública (liberdade dos antigos), estando 

circunscrita a um subjetivismo ético liberal.  

d) Rawls, embora liberal, aproxima-se do marxismo, tendo apenas nas suas obras mais maduras uma 

veia materialista que olha para as comunidades reais.  

e) É uma teoria deontológica e procedimental, que utiliza uma concepção ética antiperfeccionista, 

estabelecendo uma prioridade absoluta do justo em relação ao bem. 
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10. O justo e o bem são complementares no sentido de que uma concepção política deve apoiar-se em 

diferentes ideias do bem. Na teoria da justiça como equidade, essa condição se expressa pela 

prioridade do justo. Sob sua forma geral, esta quer dizer que as ideias aceitáveis do bem devem 

respeitar os limites da concepção política de justiça e nela desempenhar um certo papel. 
RAWLS, J. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000 (adaptado). 

  

Segundo Rawls, a concepção de justiça legisla sobre ideias do bem, de forma que 

a) as ações individuais são definidas como efeitos determinados por fatores naturais ou 

constrangimentos sociais.  

b) o estudo da origem e da história dos valores morais concluem a inexistência de noções absolutas 

de bem e mal.  

c) o próprio estatuto do homem como centro do mundo é abalado, marcando o relativismo da época 

contemporânea. 

d) as intenções e bens particulares que cada indivíduo almeja alcançar são regulados na sociedade 

por princípios equilibrados.  

e) o homem é compreendido como determinado e livre ao mesmo tempo, já que a liberdade limita-se 

a um conjunto de condições objetivas. 
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Gabarito 
 

1. A  

O filósofo John Rawls defende que os indivíduos são livres e iguais. No entanto, para que aja organização 

é necessário que todos entendam e concordem com a noção pública de justiça e que não coloquem, na 

vida em sociedade, seus desejos pessoais na frente do bem comum. 

 
2. B 

A justiça para Rawls deve ser anterior a ideia de bem e é atrelada a noção de igualdade. Para se alcançar 

os princípios que conduzirão a essa justiça igualitária, Rawls propõe o procedimento da posição original 

– situação onde os indivíduos, despidos de qualquer condicionamento social, racial e político escolhem 

quais devem ser os princípios que conduzirão a sociedade. 

 

3. B 

O princípio da diferença pressupõe que os maiores benefícios possíveis devem ser distribuídos aos mais 

desfavorecidos, devendo a sociedade promover a distribuição igual da riqueza, exceto se a existência de 

desigualdades econômicas e sociais beneficiar os menos favorecidos. Assim, o único efeito aceitável da 

desigualdade é a benesse ao mais desfavorecido, que, mesmo mais distante da riqueza, desfrutará de 

um resultado positivo desse desequilíbrio. Esse princípio visa reconhecer que a sociedade e seu 

ordenamento jurídico é incapaz de produzir um cenário de homogeneidade social. A partir desse princípio 

se reconhece a diferença inerente à organização social e se propõe um ordenamento direcionado à 

equidade. 

 

4. D 

John Rawls é um dos maiores defensores contemporâneos da perspectiva política liberal. Isto significa 

que, para ele, o valor supremo a ser defendido pela ordem política é a liberdade individual e que uma 

sociedade é tanto mais justa quanto mais promove e defende esta liberdade. 

 

5. A 

John Rawls almeja elaborar uma Teoria da Justiça que consiga conjugar os dois mais importantes 

valores do mundo moderno: a liberdade (valor supremo da vida humana) e a igualdade (valor 

fundamental na convivência entre os membros de uma comunidade política). A teoria política de Rawls 

fundamenta-se na prioridade do justo sobre o bem. Isto quer dizer que as liberdades individuais, embora 

prioritárias, devem ser complementares aos anseios por igualdade e que os princípios da justiça têm de 

ser independentes de qualquer concepção particular de vida boa. 

“Todos os bens sociais primários têm que ser distribuídos de um modo igual, a menos que uma 

distribuição desigual de um ou de todos estes bens resulte em benefício dos mais necessitados”. Assim, 

aceitando o primeiro princípio (princípio da liberdade) consideramos que a sociedade tem o dever de 

assegurar a máxima liberdade para cada pessoa compatível com uma liberdade igual para todos os 

outros. O segundo princípio (princípio da diferença) pressupõe duas condições: os maiores benefícios 

possíveis devem ser distribuídos aos mais desfavorecidos, devendo a sociedade promover a distribuição 

igual da riqueza, exceto se a existência de desigualdades econômicas e sociais beneficiar os menos 

favorecidos, sendo este o princípio da maximização do mínimo; devem resultar do exercício de cargos e 

funções disponíveis para todos em condições de um igualdade equitativa de oportunidades (Princípio da 

igualdade de oportunidade). 
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6. A 

A posição original é uma situação hipotética que coloca os Homens numa base de igualdade, despidos 

das suas caraterísticas, dos seus interesses e dos seus objetivos. Ignorando as suas vontades pessoais, 

o Homem opta pelo seu melhor que acaba por ser o melhor para todos, visto estarem todos na mesma 

base de igualdade. A posição original garante então a imparcialidade e a universalidade (o que é bom 

para um, é bom para todos). 

 

7. B 

De fato, se começassem a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas 

características específicas, as pessoas da posição original fatalmente privilegiariam sua própria 

condição e atribuiriam aos seus grupos de pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. 

Por sua vez, forçadas a pactuar normas para o funcionamento da sociedade desconhecendo suas 

próprias peculiaridades, as pessoas na posição original teriam que estabelecer uma ordem de 

funcionamento da sociedade baseada em critérios totalmente neutros e imparciais.  

 

8. E 

Rawls concebe a organização social baseado no liberalismo igualitário, ou seja, a sociedade deve ser 

fundamentada no princípio da liberdade, superior a todos os outros princípios postulados pelo pensador. 

Reconhecendo a diversidade da condição humana, Rawls propõe a condição hipotética da posição 

original, onde todos, pelo véu da ignorância, devem escolher quais regras devem determinar o 

funcionamento da sociedade, alcançando assim, apesar das diferenças, uma comunidade mais 

equânime. 

 

9. D 

A tradição liberal (da qual John Rawls é signatário) considera a liberdade como "negativa", no qual o 

Estado não deveria interferir na liberdade e na propriedade dos cidadãos, exceto para evitar dano à 

sociedade, o que o afasta bastante da concepção marxista que compreende no Estado um papel 

fundamental tanto na manutenção do sistema capitalista quanto na sua superação (a depender de quem 

o controla). Além disso, e principalmente, o texto do enunciado afirma que “em John Rawls, encontram-

se premissas abstratas de base como a liberdade e a igualdade que orientam (ou devem orientar) as 

práticas legítimas”, o que distancia o pensador do materialismo histórico marxiano. 

 

10. D 

Em suas ideias, John Rawls acreditava que ao se fazer as leis e a justiça, cada grupo social desejaria seu 

próprio favorecimento. Por exemplo, a elite econômica poderia querer que o Estado não influenciasse 

muito no mercado e abaixasse os impostos. Já os mais pobres poderiam acreditar que as pessoas que 

têm mais renda deveriam ser muito mais taxadas. Sendo assim, John Rawls bolou o experimento 

chamado de Véu da Ignorância, em que cada indivíduo deveria imaginar que não soubesse seu sexo, sua 

idade, sua etnia, absolutamente nada a respeito de si mesmo. Assim, seria possível imaginar uma lei que 

fosse justa a todos. Continuando, ele formulou o que para ela seria considerado como uma Sociedade 

Justa, que baseia no pensamento que TODOS, independentemente da classe social, sexo, idade, 

tamanho, devem ter o direito de se expressar, seja na religião, opinião, entre outros. 

Além disso, ele disse que TODOS deveriam possuir as MESMAS oportunidades de conquistar o mesmo 

objetivo. 

Como afirmado no texto do enunciado: "a concepção de justiça, legisla sobre ideias do bem, de forma 

que...". 

Assim, a melhor alternativa, dentro do contexto, é a ideia de que as intenções de cada indivíduo devem 

ser equilibradas. 
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Indução eletromagnética 
 

Resumo 

 

O físico Hans Christian Oersted demonstrou experimentalmente, em 1820, que um fio condutor com corrente 

elétrica criava um campo magnético a sua volta que provocava o desvio em uma bússola colocada em sua 

proximidade. Foi um grande passo para mostrar que fenômenos elétricos e magnéticos estavam ligados. 

 

A experiência de Oersted: 

 

Ao fechar a chave, a bússola muda de posição. 

 

A importância dessa experiência é mostrar que cargas elétricas em movimento provocam campo magnético 

nas proximidades do espaço em volta desse movimento. 

 

Cerca de 12 anos depois o físico Michael Faraday conseguiu provar o caminho inverso, isto é, campos 

magnéticos variáveis produzem corrente elétrica. Esse princípio é chamado de indução eletromagnética e é 

o princípio de funcionamento do gerador mecânico de energia elétrica. 

 

Para se conseguir corrente elétrica é preciso variar o campo magnético em uma região delimitada por fios 

condutores. 

 

Imagine a seguinte situação: 

Um copo colocado embaixo de um chuveiro. 

Coloca-se o copo primeiro de lado e depois vai virando-se o copo até ficar direito. 
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É fácil perceber que na primeira situação não vai entra água no copo, enquanto que na segunda situação 

teremos muita água entrando no copo. Podemos dizer que o fluxo de água pela área de entrada do copo é 

zero na primeira situação e máximo na segunda. Assim, à medida que o copo vai sendo girado o fluxo vai 

aumentando. 

 

Para o fluxo magnético a analogia é igual. No lugar da água, pense em um campo magnético uniforme de 

módulo B. No lugar do copo pense em um aro circular de área A. 

 

 

 

Isso quer dizer que se modificando a posição do aro (espira), teremos um fluxo magnético (φ) através da 

área A que será dado por 

 

φ = BAcosθ 

 

φ = BA (na situação de máximo fluxo) 

 

É importante perceber que aparecerá uma corrente elétrica induzida na espira devido a essa variação do 

campo magnético. 

 

Há outras formas de produzir essa variação e criar corrente elétrica. 

  

• Modificando o campo magnético. Por exemplo aumentando o número de linhas de campo. 
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• Movimentar a espira através do campo. 

 

 

 

 

• Pela variação na área. Por exemplo, modificando a área da espira. 
 

 

 

Para calcular o módulo da força eletromotriz induzida (ε) por essas variações devemos dividir a variação do 

fluxo pelo intervalo de tempo dessa variação. 

 

 
(Lei de Faraday-Neumann) 
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Obs.: O sinal negativo aparece na fórmula anterior porque a corrente induzida aparece no sentido que 

produz um fluxo contrário à variação do fluxo indutor. É a chamada Lei de Lenz. 

 

Dica: É importante perceber que: 

• cargas elétricas em movimento produzem campo magnético; 

• campos magnéticos variáveis podem produzir corrente elétrica. 
 

Os transformadores de tensão, chamados normalmente de transformadores, são dispositivos capazes de 

aumentar ou reduzir valores de tensão. 

Um transformador é constituído por um núcleo, feito de um material altamente imantável, e duas bobinas com 

número diferente de espiras isoladas entre si, chamadas primário (bobina que recebe a tensão da rede) e 

secundário (bobina em que sai a tensão transformada). 

O seu funcionamento é baseado na criação de uma corrente induzida no secundário, a partir da variação de 

fluxo gerada pelo primário. 

A tensão de entrada e de saída são proporcionais ao número de espiras em cada bobina. Sendo: 

 

Onde: 

•  é a tensão no primário; 

• é a tensão no secundário; 

• é o número de espiras do primário; 

• é o número de espiras do secundário. 

 

Quer assistir um QQD e pegar um mapa mental sobre o assunto? Só clicar aqui 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dKEo3Ru1qls
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Exercícios 

 

1. Um ímã permanente cai por ação da gravidade através de uma espira condutora circular fixa, mantida 

na posição horizontal, como mostra a figura. O polo norte do ímã está dirigido para baixo e a trajetória 

do ímã é vertical e passa pelo centro da espira. 

 

 
 

Use a lei de Faraday e diga o sentido da corrente induzida na espira no momento ilustrado na figura e 

a direção e o sentido da força resultante exercida sobre o ímã, respectivamente. 

a) Anti-horário; Vertical para cima. 

b) Anti-horário; Vertical para baixo. 

c) Horário; Vertical para cima. 

d) Horário; Vertical para baixo. 

 

 

2. Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região 

central de uma bobina cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a figura. 

 

 
 

Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina:  

a) Uma corrente elétrica constante  

b) Uma corrente elétrica variável  

c) Uma tensão elétrica constante  

d) Uma tensão elétrica variável  

e) Uma tensão e uma corrente elétrica, ambas constantes 
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3. Uma espira circular está imersa em um campo magnético. O gráfico representa o fluxo magnético através 

da espira em função do tempo. 

 
O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é de:  

a) 0 a 1 s, somente        

b) 0 a 3 s         

c) 1 s a 2 s, somente 

d) 1 s a 3 s, somente 

e) 2 s a 3 s, somente 

 
 
 

4.  (Enem 2011) O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte 
texto: 
 
Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã 
permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da 
guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações, 
com o mesmo padrão, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na 
bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o alto-falante. 
Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de 
náilon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a 
corda de náilon  
 

a) isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante.    

b) varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço.    

c) apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente.    

d) induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador.    

e) oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador.    
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5. (Enem 2ª aplicação 2010) Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para 

acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o 

pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. 

Dentro desse gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

 

 
 

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a  

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.    

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético.    

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.    

   

 

 

6. (Enem 2018) A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada 

há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais 

barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um 

microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um 

padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o 

microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a 

etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência 

da onda de rádio emitida pelo leitor. 

 
Disponível em: http:eleletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 

 

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo  

a) elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.    

b) elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.    

c) magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.     

d) magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina.     

e) magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.     
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7. (Enem 2ª aplicação 2010) Há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a 

estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro 

para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir 

eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de 

induzir correntes elétricas no tecido cerebral. 

 

Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é 

necessário que  

a) haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida.    

b) o campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução 

eletromagnética.    

c) se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas 

bobinas.    

d) a corrente nas bobinas seja contínua, para que o campo magnético possa ser de grande 

intensidade.    

e) o campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente.    

   

 

 

8. (Upf 2018) A indução eletromagnética é um fenômeno que se encontra presente em diversos 

equipamentos que utilizamos cotidianamente. Ela é utilizada para gerar energia elétrica e seu princípio 

físico consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor. Para 

que essa força eletromotriz surja, é necessário haver variação de  

a) campo elétrico.     

b) resistência elétrica.     

c) capacitância elétrica.     

d) temperatura.     

e) fluxo magnético.     
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9. (Fuvest 2010) Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a 

figura. O movimento do ímã, em direção ao anel, 

 

 
 

a) não causa efeitos no anel.    

b) produz corrente alternada no anel.    

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice versa.    

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã.    

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã.    
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10. (Ufjf-pism 3 2015) Uma espira circular está imersa em um campo magnético criado por dois ímãs, 

conforme a figura abaixo. Um dos ímãs pode deslizar livremente sobre uma mesa que não interfere no 

campo gerado. O gráfico da figura, a seguir, representa o fluxo magnético através da espira em função 

do tempo. 

 

 
 

 
 

O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é de:  

a) 0 a 1s,  somente.    

b) 0 a 1s  e de 3 a 4 s.     

c) 1 a 3 s  e de 4 a 5 s.     

d) 1 a 2 s  e de 4 a 5 s.     

e) 2 a 3 s  somente.    
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Gabarito 

 

1. B 

Como o imã esta caindo em direção à espira, o número de linhas de campo magnético que atravessa a 

área definida pela espira está aumentando, o que faz surgir uma corrente induzida na espira. O sentido da 

corrente é tal que esta gera um campo magnético que se opõe à variação da densidade de linhas de 

campo magnético (veja o desenho) 

  

O campo gerado pela corrente induzida na espira comporta-se como um imã cujo polo norte está dirigido 

para cima tendendo a repelir verticalmente o imã. Portanto, a força resultante é vertical para baixo e tem 

modulo menor que o peso do imã. 

 

2. D 

Devido ao movimento do imã haverá uma variação de fluxo magnético que irá originar uma fem induzida 

variável no decorrer do tempo. Como os terminais a e b da bobina estão em aberto, a corrente elétrica 

será nula, mas entre estes haverá uma tensão variável. 

 

3. D 

Para que exista uma corrente induzida é necessário uma fem induzida. Pela lei de faraday, temos: 

𝜺 =
∆𝝓

∆𝒕
 

Ou seja, é necessário uma variação de fluxo para que exista uma fem induzida. O intervalo de tempo 

durante o qual há variação de fluxo é de t = 1s até t = 3 s. 

 

4. C 

 
De acordo com o enunciado: “O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na 
corda da guitarra...”. Trocando-se as cordas de aço (material ferromagnético) por cordas de nylon, o 
efeito de magnetização torna-se muito fraco, desprezível, não enviando sinais ao amplificador.   
 

5. E 
 
De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a corrente elétrica induzida num circuito fechado ocorre 
quando há variação do fluxo magnético através do circuito.   
 

6. C 
 
De acordo com a Lei de Faraday, uma corrente elétrica é induzida na bobina quando há variação do fluxo 
do campo magnético.   
 



 
 

 

 

12 

Física 
 

7. C 
 
A intensidade da corrente induzida depende da variação do fluxo magnético gerado pela corrente na 
bobina: quanto mais intensa for a corrente na bobina, maior será a intensidade da corrente induzida no 
cérebro.   
 

8. E 
 
Para haver indução eletromagnética é necessária que haja variação do fluxo magnético que atravessa 
os condutores por movimento relativo entre imã e enrolamento elétrico.   
 

9. E 

 
A aproximação do ímã provoca variação do fluxo magnético através do anel. De acordo com a Lei de 
Lenz, sempre que há variação do fluxo magnético, surge no anel uma corrente induzida. Essa corrente é 
num sentido tal que produz no anel uma polaridade que tende a ANULAR a causa que lhe deu origem, no 
caso, o movimento do ímã. Como está sendo aproximado o polo norte, surgirá na face do anel frontal ao 
ímã, também um polo norte, gerando uma força de repulsão entre eles.   
 

10. C 
 
Só há o surgimento de corrente induzida na espira quando houver variação no fluxo magnético, isto é, 
durante os intervalos de 1 a 3 s  e de 4  a 5 s.    
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Óptica geométrica (fases da lua) 
 

Resumo 

 

O ser humano sempre foi fascinado pela luz. Espelhos simples são encontrados em sítios arqueológicos 

antigos estendendo-se do Egito até a China. Nossos ancestrais aprenderam por volta de 1500 anos A.C. a 

fazer fogueiras ao focalizar a luz do Sol usando lentes rudimentares. Daí, é só um pequeno passo até 

conseguirmos fazer perfurações com feixes a laser. 

Para começarmos a contemplar o conteúdo básico por trás da imensidão que a luz nos 

proporciona, precisamos entender os princípios e os fenômenos que envolvem a óptica geométrica. 

 

O Modelo de Raios Luminosos 

Um holofote produz um facho de luz que corta a escuridão do céu. Raios de Sol penetram numa sala mal 

iluminada através da fresta na janela. Nossa experiência cotidiana de que a luz viaja em linha reta é a base 

do modelo de raios luminosos da luz, que, apesar de ser uma simplificação da realidade, é um 

pressuposto bem útil em seu domínio de validade, caracterizando a Óptica Geométrica. 

 
Conceitos básicos 
• Luz: onda eletromagnética que se propaga no vácuo e em alguns meios materiais. Velocidade da luz no 

vácuo: c = 300.000km/s. 

• Raio de luz: segmento de reta orientado no sentido da propagação. 

 

• Fontes primárias: corpos que emitem luz própria. 
Ex.: Sol. 

 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/9e364295399833e9417ae08ba86c4596.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/luz_clip_image001_0000.gif
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/sol-660x595.jpg
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• Fontes secundárias: corpos que refletem a luz emitida pelas fontes primárias. 
Ex.: Lua. 

 
 
Meios de propagação da luz 

• Meio transparente: propagação regular da luz; observador vê objeto com nitidez. 

 

• Meio translúcido: propagação irregular da luz; observador vê objeto sem nitidez. 

 

• Meio opaco: não permite a propagação de luz; ex.: a pele humana. 

 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/centro-76224.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/Future-building-materials-translucent-concrete.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/sombramao.jpg
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Princípios da Óptica Geométrica 
A luz, durante sua propagação, obedece a uma série de princípios: 

• Princípio da Propagação Retilínea dos Raios Luminosos: em meios homogêneos e transparentes, a luz 

se propaga em linha reta. 

 
 

• Princípio da Independência dos Raios Luminosos: quando dois raios de luz ou feixes de luz se cruzam, 

continuam suas trajetórias individualmente. Um raio não interfere na trajetória de outro. 

 

 
 
 

• Princípio da Reversibilidade dos Raios Luminosos: o caminho seguido por um raio de luz independe do 
sentido de propagação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/figura_3.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/figura_1.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/8kpodc8.jpg
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Sombra e Penumbra 
Quando um obstáculo opaco é colocado entre uma fonte de luz e um anteparo, é possível delimitar regiões 

de sombra e penumbra. 

 

Se pensarmos em uma fonte de luz pontual, essas regiões recebem o nome de SOMBRA ou UMBRA. 

 

Agora, se pensarmos em uma fonte extensa ou várias fontes pontuais, teremos duas regiões distintas. A 

região que não recebe luz de região alguma é chamada de sombra, mas a região parcialmente iluminada – 

que recebe luz da fonte extensa ou de alguma das fontes pontuais – é chamada de PENUMBRA. 

 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/cone_de_sombra.gif
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/figura_4.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/figura_5.jpg
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Câmara Escura com Orifício 
Uma câmara escura com orifício é constituída por uma caixa de paredes opacas; um pequeno orifício é feito 

em uma das faces. Com isso, a luz vinda de um objeto incide pelo orifício e é refletida no fundo da caixa, 

gerando uma imagem projetada e invertida em relação ao objeto. 

 
 
Eclipses 

 
As regiões de sombra e penumbra de corpos e fontes esféricas são conceitos importantes para entender o 

fenômeno dos eclipses. Trata-se de um fenômeno natural que acontece com relativa frequência. O último 

eclipse total do Sol registrado ocorreu em 1999. Como o Sol, a Lua e a Terra são corpos esféricos, valem as 

considerações anteriores sobre sombra e penumbra. 

O eclipse do Sol ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra; o Sol fica eclipsado pela Lua. Já 

o eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua; nesse caso, a Lua entra primeiro no 

cone de penumbra da Terra e depois na região de sombra da Terra. 

Obs.: Eclipse solar só ocorre em fase de Lua Nova e eclipse lunar só ocorre em fase de Lua Cheia. 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/0O8JhhF.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/QrtLEvv.jpg
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Fases da Lua 
 

 

No hemisfério sul, as fases da Lua seguem, em média, os seguintes períodos de visibilidade: 

• Lua Cheia: nasce, tem seu ápice e se põe, respectivamente, às 18h – 24h – 06h. 

• Lua Nova: nasce, tem seu ápice e se põe, respectivamente, às 06h – 12h – 18h. 

• Lua Crescente: nasce, tem seu ápice e se põe, respectivamente, às 12h – 18h – 24h. 

• Lua Minguante: nasce, tem seu ápice e se põe, respectivamente, às 24h – 06h – 12h. 

Lembre-se que cada fase da Lua dura sete dias, tendo o período lunar, então, uma duração de 28 dias, em 

média. 

 
 
 
 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/vgndFt3.jpg
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A cor de um Corpo 
Ao realizar experimentos com a luz solar no século XVII, Isaac Newton verificou que ela dava origem a feixes 

de luz coloridos quando atravessava um prisma, correspondentes às cores do arco-íris. Dispondo de outro 

prisma, verificou também que era capaz de recombinar as luzes, fazendo luz solar emanar do prisma, o que 

chamou de luz branca. 

 

Um feixe de luz é chamado de monocromático se for formado por apenas uma das cores do espectro 

eletromagnético (vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta), como acontece em um laser. 

Falaremos do espectro eletromagnético e a teoria ondulatória em outro momento. Ao contrário, um feixe de 

luz é chamado de policromático quando é formado por várias cores, como é o caso da luz branca. 

A cor de um corpo iluminado é determinada pela constituição da luz que ele reflete difusamente. Se, por 

exemplo, um corpo iluminado com luz branca refletir a luz verde e absorver as demais, este corpo terá cor 

verde; quando iluminado com luz branca, absorvendo-a totalmente, terá cor preta. 

 

Se iluminarmos um corpo de cor verde com luz monocromática vermelha, ele nos parecerá preto, pois absorve 

a luz vermelha, não enviando nada aos nossos olhos. 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/experiment1.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/figura_12.jpg
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Exercícios 

 

1. Considere um observador frente a três anteparos, em um meio homogêneo e transparente, cada um 

com um orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses 

orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela devido a um princípio da Óptica 

Geométrica denominado __________. 

 

 
 

a) Princípio da independência dos raios de luz.    

b) Princípio da reversibilidade dos raios de luz.    

c) Princípio da propagação retilínea da luz.    

d) Princípio da reflexão dos raios de luz. 
    
 

2. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, 

no chão horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m.  

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra 

quando se encontra a quantos metros do muro?  

a) 2,0    

b) 2,4    

c) 1,5    

d) 3,6    

e) 1,1    
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3. Considere a ilustração da bandeira do estado do Amazonas: 

 
 

A cor de um objeto iluminado é determinada pela radiação luminosa que ele reflete. Assim, corpo verde 

reflete apenas luz verde, corpo branco reflete luz de qualquer cor que nele incide, enquanto corpo negro 

não reflete luz alguma. Caso a bandeira do Amazonas venha a ser iluminada apenas por luz 

monocromática vermelha, as cores que ela mostrará serão somente  

a) vermelha e branca.    

b) vermelha, branca e preta.    

c) vermelha e verde.    

d) vermelha, branca e verde.    

e) vermelha e preta.    

 

 
4. A figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta 

Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando, 

respectivamente, como fonte de luz, anteparo e obstáculo. 

 
 

Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua 

esteja na fase  

a) nova ou cheia.    

b) minguante ou crescente.    

c) cheia, apenas.    

d) nova, apenas.    

e) minguante, apenas.    
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5. A 1 metro da parte frontal de uma câmara escura de orifício, uma vela de comprimento 20 cm projeta 

na parede oposta da câmara uma imagem de 4 cm de altura. 

 

A câmara permite que a parede onde é projetada a imagem seja movida, aproximando-se ou afastando-

se do orifício. Se o mesmo objeto for colocado a 50 cm do orifício, para que a imagem obtida no fundo 

da câmara tenha o mesmo tamanho da anterior, 4 cm, a distância que deve ser deslocado o fundo da 

câmara, relativamente à sua posição original, em cm, é de  

a) 50.     
b) 40.     
c) 20.     
d) 10.     
e) 5.    

 

 
6. Em 29 de maio de 1919, em Sobral (CE), a teoria da relatividade de Einstein foi testada medindo-se o 

desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque naquele 

dia, naquele local, foi visível um eclipse total do Sol. Assim que o disco lunar ocultou completamente o 

Sol foi possível observar a posição aparente das estrelas. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é 400 

vezes maior do que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151 600 

000 km de Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral era de  
a) no máximo 379 000 km    

b) no máximo 279 000 km    

c) no mínimo 379 000 km    

d) no mínimo 479 000 km    

e) exatamente 379 000 km    
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7. A figura 1 mostra um quadro de Georges Seurat, grande expressão do pontilhismo. 

 

De forma grosseira podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de 

cores puras, bem próximos uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa a 

sensação de vibração e efeitos de luz e sombra impressionantes. 

Alguns pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximo ao quadro. Isso ocorre porque a 

resolução angular do olho humano é 4
min 3,3 10θ −  rad. A figura 2 indica a configuração geométrica 

para que uma pessoa perceba a separação d entre dois pontos vizinhos à distância L 30 cm do 

quadro. 

 

 

Considerando que para ângulos 0,17θ rad é válida a aproximação tg θ θ , a distância d aproximada 

entre esses dois pontos, representados na figura 2, é, em milímetros, igual a  

a) 0,1.    

b) 0,2.    

c) 0,5.    

d) 0,7.    

e) 0,9.    
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8. Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra 

absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou 

transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível 

observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador 

pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda 

correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção 

máxima. 

 

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?  

a) Azul.    

b) Verde.    

c) Violeta.    

d) Laranja.    

e) Vermelho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13 

Física 
 

9. Uma câmara escura de orifício reproduz uma imagem de 10 cm  de altura de uma árvore observada. Se 

reduzirmos em 15 m  a distância horizontal da câmara à árvore, essa imagem passa a ter altura de 

15 cm.  Qual é a distância horizontal inicial da árvore à câmara? 

 

a) D = 15 cm. 

b) D = 30 cm. 

c) D = 45 cm. 

d) D = 40 cm. 

e) D = 50 cm. 

 

10. A figura a seguir (evidentemente fora de escala) mostra o ponto O em que está o olho de um observador 

da Terra olhando um eclipse solar total, isto é, aquele no qual a Lua impede toda luz do Sol de chegar 

ao observador. 

 

 

Sabendo que o raio do Sol é 0,70 x 106 km, o da Lua, 1,75 x 103 km, e que a distância entre o centro do 

Sol e o observador na Terra é de 150 x 106 km, calcule a distância d entre o observador e o centro da 

Lua para a qual ocorre o eclipse total indicado na figura.  

a) d = 4,75  105 km. 

b) d = 3,90  105 km. 

c) d = 3,70  104 km. 

d) d = 3,75  105 km. 

e) d = 3,75  109 km. 
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Gabarito 

 

1. C 

O princípio que explica a situação descrita é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz.   

 

2. D 

Observe que os triângulos sombreados são semelhantes 

 

Portanto: 

4 1,6
24 4x 9,6 4x 14,4 x 3,6 m.

6 6 x
= → − = → = → =

−
  

 

3. E 

• a faixa vermelha continua refletindo a radiação vermelha, mantendo-se na cor vermelha; 

• as duas faixas brancas e o preenchimento branco das estrelinhas passam a refletir apenas a radiação 

vermelha, passando, então, a apresentar cor vermelha; 

• a faixa azul passa a não refletir radiação alguma, apresentando, então, cor preta. 

Concluindo: a bandeira mostrará somente as cores vermelha e preta.  

 

4. D 

A figura mostra a Lua em duas posições diferentes. Na situação I, está ilustrado um eclipse solar. A face 

escura da Lua está voltada para a Terra, portanto é Lua nova. A situação II mostra um eclipse lunar, que 

ocorre na Lua cheia, estando a Lua no cone de sombra da Terra. 
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5. D 

Observe a figura abaixo onde se mostra a formação da imagem.  

 

Os triângulos sombreados são semelhantes, portanto: 

H h

D d
=  

Na primeira situação:  

20 4
d 20cm

100 d
= → =  

Na segunda situação: 
20 4

d' 10cm
50 d

= → =  

Portanto: d d' d 10 20 10cm = − = − = −  

O fundo da câmera deve ser deslocado 10 cm para a esquerda.  

 

6. A 

Dados: DS = 400 DL; dS = 151.600.000 km. 

A figura ilustra a situação descrita. 

 

Da semelhança de triângulos: 

SL L
L

L S L L

L

dd d 151.600.000 1.516.000
        d   

D D D 400 D 4

d 379.000 km.

=  =  = 

=

  

 

7. A 

4d
d .L 3,3x10 x300 0,1mm

L
θ θ −= → = = = .  

 

8. E 

O gráfico nos mostra que essa substância apresenta maior absorção para comprimentos de onda em 

torno de 500 nm, o que corresponde à cor verde. De acordo com o enunciado: ... “o comprimento de onda 

correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção 

máxima.” 

Na roda de cores, notamos que o comprimento de onda oposto ao da cor verde é o da cor vermelha.  
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9. C 

Antes: 

 

Depois: 

 

H 10cm
H.d 10D

D d

H 15cm
H.d 15(D 15)

D 15m d

10D 15(D 15)

10D 15D 225

5D 225

→ 
=

→ 

→ 
= +

− → 

= −

= −

=

 

D 45m =  

 

10. D 

Dados: RS = 0,70  106 km; RL = 1,75  103 km, dS = 150  106 km. 

 

 Da semelhança de triângulos na figura: 

 
6 6

S

3 6

L S

dd d 150 10 1,75 10 150
            d

R R 0,71,75 10 0,7 10

  
=  =  =

 
    

 d = 3,75  105 km.  
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Exercícios de fundamentos da óptica 

 

Exercícios 

 

1. (Ufrgs 2014) Uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de uma caixa escura, com 

um minúsculo orfício (O, na figura) em um dos lados, e uma folha de papel fotográfico no lado interno 

oposto ao orifício. A imagem de um objeto é formada, segundo o diagrama abaixo. 

 

 

O fenômeno ilustrado ocorre porque: 

a) a luz apresenta ângulos de incidência e de reflexão iguais. 

b) a direção da luz é variada quando passa através de uma pequena abertura. 

c) a luz produz uma imagem virtual. 

d) a luz viaja em linha reta. 

e) a luz contorna obstáculos. 

 

2. (G1 ifsc 2014) Quando se vai a um shopping, de modo geral percebemos pessoas passeando com suas 

famílias, também é comum vê-las observando os produtos nas vitrines e muitas vezes elas não 

observam só os objetos que se encontram em exposição, como também a imagem de si próprias 

formada pelo vidro. A formação dessa imagem pode ser explicada pela:  

a) reflexão parcial da luz.  

b) reflexão total da luz.  

c) transmissão da luz.  

d) refração da luz.  

e) difração da luz. 
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3. (G1 cps 2017) Produzir sombras na parede é uma brincadeira muito simples. Para brincar, basta que 

você providencie uma vela e um ambiente escuro.  

Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho, aproveitaram a luz de uma vela 

acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou, cuidadosamente, sua mão 

espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação 

assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha cinco vezes a largura da 

mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era 

de 0,5 m e que a largura de sua mão quando espalmada é de 20 cm, a distância entre a parede e a 

chama da vela (considerada puntiforme), era de  

a) 0,5 m.  

b) 1,0 m.  

c) 2,0 m.  

d) 2,5 m.  

e) 5,0 m. 

 

4. Em 1672, Isaac Newton publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos corpos. 

Passados aproximadamente três séculos e meio, hoje as ideias propostas por ele ainda são aceitas. 

Imagine um objeto de cor vermelha quando iluminado pela luz do Sol. Se esse mesmo objeto é colocado 

em um ambiente iluminado exclusivamente por luz monocromática verde, podemos afirmar que um 

observador perceberá este objeto como sendo  

a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o objeto.  

b) vermelho, pois a cor do objeto independe da radiação incidente.  

c) preto, porque o objeto só reflete a cor vermelha.  

d) um tom entre o verde e o vermelho, pois ocorre mistura das cores. 

e) branco, pois na verdade não reflete cor alguma. 

 

5. (G1 ifce 2012) Uma bandeira do Brasil, que se encontra em uma sala escura, é iluminada com luz 

monocromática azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central 

e pelo círculo são, respectivamente,  

a) verde, amarela, branca e azul. 

b) preta, preta, azul e azul. 

c) preta, preta, preta e azul. 

d) azul, preta, verde e azul. 

e) preta, preta, preta e preta. 
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6. (Enem 2014) É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas 

fluorescentes, que contém uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia 

é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as 

cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores 

da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores–

luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundária: amarelo = vermelhor + verde, ciano = 

verde + azul e magente = vermelho + azul. 

Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em 20 de maio 2014 (adaptado). 

 

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais 

dos objetos? 

a) Ciano. 

b) Verde. 

c) Amarelo. 

d) Magenta. 

e) Vermelho. 

  

7. (Enem PPl 2012) Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, 

parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica 

invisível. Esse fenômeno ocorre porque a 

a) intensidade da luz é praticamente constante no vidro. 

b) parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula. 

c) luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro. 

d) velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina. 

e) trajetória da luz é alterada quando ele passa da glicerina para o vidro. 

  

http://nautilus.fis.uc.pt/
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8. (G1 cftrj 2019) Durante o ano de 2018, ocorreram 5 eclipses: 3 eclipses solares e 2 eclipses lunares. No 

Brasil, só nos foi possível observar o eclipse lunar total que ocorreu em 27 de julho. 

O eclipse lunar ocorre porque a Terra se alinha com o Sol e com a Lua. O sol emite seus raios para a 

Terra que, devido a suas dimensões, cria uma sombra na Lua. Este efeito será mais visível quanto 

melhor for a visibilidade da Lua e, por isso, em alguns casos, o eclipse lunar deixa a Lua com uma 

coloração próxima do vermelho.  

Podemos afirmar que a fase em que se encontrava a Lua para o fenômeno do eclipse lunar total, 

observado no Brasil, era a: 

a) Nova. 

b) Crescente. 

c) Cheia. 

d) Minguante. 

e) Fase intermediária entre Nova e Cheia. 
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9. (Enem 2010) Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais 

proeminentes, deixando o seus hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa 

sumiu, destacada pela seta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera – uma no 

hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o 

desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em 

sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios, 

no espaço ou na Terra.  

 O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração  

a) na temperatura da superfície do planeta. 

b) no formato da camada gasosa do planeta. 

c) no campo gravitacional gerado pelo planeta. 

d) na composição química das nuvens do planeta. 

e) na densidade das nuvens que compõe o planeta. 

 

10. (Ucs 2014) Alfredo Moser, um mecânico mineiro, desenvolveu um sistema de iluminação baseado em 

garrafas PET de dois litros preenchidas com uma solução e água e cloro. Capaz de iluminar ambientes 

fechados durante o dia, a lâmpada de Moser já é usada em diversos países. Sua instalação exige que 

ela seja adaptada no teto de forma que metade do seu corpo fique para fora da casa e metade para 

dentro. A intenção é que a luz incida na parte da garrafa que fica acima do telhado e seja desviada pelo 

líquido dentro da garrafa para o interior da residência. Uma ideia simples e eficiente que está baseada 

na propriedade da luz conhecida como 

a) indução. 

b) reverberação. 

c) interferência. 

d) condução elétrica. 

e) Refração. 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. A 

 

 

3. D 

 

 

4. C 

 

 

5. C 
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6. D 

 

 

7. D 

 

 

8. C 

 

 

9. E 

Essa faixa mencionada no enunciado corresponde à reflexão da luz solar que incide na camada de nuvens 

na atmosfera do planeta. Como o gigante gasoso esta em constante movimento a distribuição dessas 

nuvens não é homogênia, fazendo com que certos pontos possuam densidades maiores que outros. A 

diminuição dessa densidade afeta o efeito de reflexão, ocasionando o desaparecimento.  

 

10. E 
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Exercícios de Indução eletromagnética 

 

Exercícios 

 

1. Este diagrama mostra um pêndulo com uma placa de cobre presa em sua extremidade. 

 

 
 

Esse pêndulo pode oscilar livremente, mas, quando a placa de cobre é colocada entre os polos de um 

ímã forte, ele para de oscilar rapidamente. Isso ocorre porque: 

a) a placa de cobre fica ionizada. 

b) a placa de cobre fica eletricamente carregada. 

c) correntes elétricas são induzidas na placa de cobre. 

d) os átomos de cobre ficam eletricamente polarizados. 

e) os elétrons livres da placa de cobre são atraídos eletrostaticamente pelos polos do ímã. 

 

 

2.  Uma bobina, formada por 5 espiras que possui um raio igual a 3,0 cm é atravessada por um campo 

magnético perpendicular ao plano da bobina. Se o campo magnético tem seu módulo variado de 1,0 T 

até 3,5 T em 9,0 ms, é CORRETO afirmar que a força eletromotriz induzida foi, em média, igual a   

a) 25 mV     

b) 75 mV     

c) 0,25 V     

d) 1,25 V    

e) 3,75 V    
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3. O observador, representado na figura, observa um ímã que se movimenta em sua direção com 

velocidade constante. No instante representado, o ímã encontra-se entre duas espiras condutoras, 1 e 

2, também mostradas na figura. 

 

 
 

Examinando as espiras, o observador percebe que  

a) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário em ambas espiras.    

b) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário em ambas espiras.    

c) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário na espira 1 e anti-horário na espira 2.    

d) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário na espira 1 e horário na espira 2.    

e) existe apenas corrente elétrica induzida na espira 1, no sentido horário.    
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4. Michael Faraday descobriu o fenômeno, da indução magnética ao realizar alguns experimentos usando 

um ímã e uma bobina. 

 

 
 

Percebeu ele que fazendo variar o fluxo magnético no interior da bobina, surgia uma corrente elétrica 

induzida, acendendo momentaneamente a lâmpada. O fenômeno da indução magnética  

a) obedece ao principio da conservação da energia, pois ocorre apenas uma conversão de energia. 

b) não obedece ao principio da conservação da energia, pois a lâmpada se acendeu sem que se 

usasse alguma pilha. 

c) foi explicado matematicamente pela Lei de Lenz, sem que se mencionasse a lei da conservação 

da energia. 

d) não obedece ao principio da conservação da energia, pois, conforme a Lei de Lenz, trata-se apenas 

do surgimento de um contra-fluxo magnético na bobina. 

e) obedece ao principio da conservação de energia, havendo conversão de energia elétrica em 

mecânica. 

 

 

5. O ímã da figura cai atravessando uma espira circular. Admitindo-se que o ima permaneça na posição 

vertical durante seu movimento para uma pessoa vendo de cima, pode-se afirmar que 

 

 
 

a) não surge corrente induzida na espira. 

b) o sentido da corrente induzida na espira e horário. 

c) o sentido da corrente induzida na espira e anti-horário. 

d) o sentido da corrente induzida muda de horário para anti-horário. 

e) o sentido da corrente induzida muda de anti-horário para horário. 
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6. O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como 

Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de 

indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples. 

Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com resistência total R = 5 Ω, e aplicou 

através dele um fluxo magnético Φ, cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico. 

 

 
 

O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em relação a esse experimento, 

considere as seguintes afirmativas: 

I. A força eletromotriz induzida entre t = 2 s e t = 4 s vale 50 V. 

II. A corrente que circula no circuito entre t = 2 s e t = 4 s tem o mesmo sentido que a corrente que 

passa por ele entre t = 8 s e t = 12 s. 

III. A corrente que circula pelo circuito entre t = 4 s e t = 8 s vale 25 A. 

IV. A potência elétrica dissipada no circuito entre t = 8 s e t = 12 s vale 125 W. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    

b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    

c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
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7. Na figura a seguir, observa-se uma barra metálica YZ de resistência R = 0,10 Ω, apoiada sobre uma 

espira em forma de U, de resistência desprezível e largura l = 0,50 m. Esse conjunto é submetido a um 

campo de indução magnética de B = 0,20 T, perpendicular ao papel e orientado para dentro dele. A barra 

metálica YZ desloca-se com uma velocidade constante de intensidade v = 10 m/s. O atrito entre a barra 

metálica e a espira é desprezível.  

 
 

Em relação ao valor absoluto da força eletromotriz induzida e à corrente elétrica induzida que percorre 

o circuito, é CORRETO afirmar que 

a) E = 1 V; i = 5 A no sentido horário. 

b) E = 1 V; i = 0 A. 

c) E = 2 V; i = 20 A no sentido anti-horário. 

d) E = 1 V; i = 10 A no sentido anti-horário. 

e) E = 0 V, pois a velocidade é constante; i = 0 A. 

 

 

8. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói 

um pequeno gerador utilizando: 

• um fio de cobre de diâmetro D  enrolado em N  espiras circulares de área A;  

• dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B;  e 

• um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma 

frequência f.  

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V  e uma corrente de curto-

circuito i.  Para dobrar o valor da tensão máxima V  do gerador mantendo constante o valor da corrente 

de curto i,  o estudante deve dobrar o(a)  

a) número de espiras.     

b) frequência de giro.     

c) intensidade do campo magnético.    

d) área das espiras.     

e) à diâmetro do fio.    
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9. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 

eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao 

se movimentar um imã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v,  

induzindo uma corrente elétrica de intensidade i,  como ilustrado na figura. 

 

 
 

A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos 

materiais, outra possibilidade é mover a espira para a  

a) esquerda e o imã para a direita com polaridade invertida.    

b) direita e o imã para a esquerda com polaridade invertida.    

c) esquerda e o imã para a esquerda com mesma polaridade.    

d) direita e manter o imã em repouso com polaridade invertida.    

e) esquerda e manter o imã em repouso com mesma polaridade.    

 

 

10. Uma das maneiras de gerar correntes elétricas é transformar energia mecânica em energia elétrica 

através de um gerador elétrico. Em uma situação simplificada, dispõe-se de ímãs para produzir o campo 

magnético e de uma bobina formada por 10 espiras circulares com 10 cm de diâmetro montados 

conforme a figura a seguir. A bobina está presa a um eixo que passa pelo seu diâmetro e gira com 

velocidade constante de 2 rotações por segundo. A bobina possui dois terminais que permitem o 

aproveitamento da energia elétrica gerada. Num dado instante, as linhas do campo magnético 

atravessam perpendicularmente o plano das espiras e o fluxo magnético é máximo; após a bobina girar 

90° em torno do eixo, esse fluxo é zero. Considere que na região da bobina o campo magnético é 

uniforme, com módulo igual a 0,01 T e orientado conforme indicado na figura. Determine a força 

eletromotriz média induzida na bobina ao girar 90° a partir da situação de máximo fluxo. 
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Gabarito 

 

1. C 

As correntes de Foucault provocam a conversão de energia mecânica em energia térmica. Com isso, a 

placa de cobre rapidamente para de oscilar. 

Novamente, o fenômeno pode ser explicado pelas forças magnéticas que se opõem ao movimento 

responsável pela variação de fluxo. 

 

2. E 

Dados: 2 3n 5; r 3cm 3 10 m; B (3,5 1) 2,5T; t 9ms 9 10 s; 3.Δ Δ π− −= = =  = − = = =  =  

 

A força eletromotriz média (Em) é dada pela variação do fluxo magnético ( )ΔΦ  em relação ao tempo ( t).Δ  

( )
2

2
2 4

m 3 3

m

2,5 3 3 10B A B r 5 2,5 3 9 10
E n n 5

t t t 9 10 9 10

E 3,75 V.

Δ Δ πΔΦ

Δ Δ Δ

−
−

− −

      
= = = =  = 

 

=

   

 

3. C 

A resolução desta questão envolve o conhecimento da lei de Lenz da indução eletromagnética.  

Na espira 1, ao aproximar o polo norte do imã, estamos aumentando o fluxo magnético , então surge na 

espira uma corrente induzida no sentido horário que se opõe ao aumento do fluxo magnético na espira, 

produzindo um campo magnético contrário ao do imã. Para a espira 2 ocorre o contrário surgindo uma 

corrente induzida no sentido anti-horário.   

 

4. A 

Evidentemente que o fenômeno da indução magnética e uma simples conversão de energia mecânica 
(ima em movimento) em energia elétrica e, portanto, vale o princípio da conservação da energia. 
 

5. D 

I. Enquanto o ima estiver acima do plano da espira, caindo em direção ao seu centro, o seu polo sul 

estará aproximando-se e a corrente induzida gera outro polo sul. O sentido e horário.  

II. Tendo atravessado o plano da espira, vai interessar o polo norte do ima, o qual estará afastando-se. 

A corrente induzida gera, na “face oculta” da espira, um polo sul e na “face visível”, superior, um polo 

norte. O sentido e anti-horário. 
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6. D 

Analisando cada uma das proposições. 

I. Verdadeira. De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz induzida () (em módulo), 

é dada pelo módulo da taxa de variação do fluxo magnético (|  |), relativamente ao tempo (t). 

De 2 s a 4 s, temos: 

|| = 




| |

t
= 

−
=

−

100 0
50

4 2
V. 

II. Falsa. O sentido da corrente induzida depende do sinal da variação do fluxo magnético. De 2 s a 4 s 

a variação é positiva, enquanto que, de 8 s a 12 s a variação é negativa, acarretando correntes de 

sentidos opostos. 

III. Falsa. Entre 4 s e 8 s, a corrente induzida é nula, pois o fluxo magnético é constante, ou seja, a variação 

do fluxo é nula ( = 0). 

IV. Verdadeira. De 8 s a 12 s a força eletromotriz induzida é: 

|| = 




| |

t
  || = 

−
=

−

| 0 100 |
25

12 8
V. 

A potência dissipada no circuito é: 

P = 


=
2 225

R 5
  P = 125 W.   

7. D 

A fem vale: 

𝜀 =  𝐵. 𝑙. 𝑉 ⇒ 𝜀 =  0,20 . 0,50 . 10 (V) 

𝜀 = 1,0 V 

A intensidade de corrente é dada por: 

𝑖 =
𝜀

R
=

1,0 V

0,10 Ω 
= 10 A 

Pelas regras da mão esquerda e direita e pela Lei de Lenz, verificamos que a corrente terá sentido anti-

horário. 

 

8. A 

V iR
R' 2R

2V iR'

=
 =

=
 

Portanto, para dobrar a tensão máxima V  do gerador mantendo constante a corrente de curto i,  devemos 

dobrar o valor da resistência R.  

i i
B N R N

2R 2B

μ μ
=  =  

Portanto, uma forma possível de fazê-lo seria dobrando o número N  de espiras.  
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9. A 

Na figura mostrada, está havendo afastamento relativo entre o ímã e a espira. Nessa situação, de acordo 

com a lei de Lenz, ocorre força de atração entre ambos, formando um polo sul na extremidade esquerda 

da espira. Para que uma outra situação apresente corrente no mesmo sentido, a extremidade esquerda 

da espira deve continuar formando um polo sul. Isso pode ser conseguido invertendo o ímã e provocando 

um movimento de aproximação relativa entre eles, deslocando o ímã para a direita e a espira para a 

esquerda.  

 

10. Dados: N = 10; D = 10 cm = 10–1 m; B = 10–2 T; f = 2 Hz. 

A expressão do fluxo magnético ( ) é: 

N B A cos =  ,  

sendo: N o número de espiras, A a área de fluxo através da espira, B a intensidade do vetor indução 

magnética, e  o ângulo formado entre as linhas de indução magnética e a normal (n) ao plano da 

espira, que, para a situação inicial, é nulo (α = 0°). 

Então: 

( )
( )

2
12 3

2 4

inicial

final

10D 10
N B cos0 10 10 2,5 10 Wb.

4 4 4

0.

− −
− −

 
 =  = = = 

 =

 

O tempo considerado é para 
1

4
de rotação, ou seja, 

1

4
do período, que é o inverso da frequência. Assim: 

( )
1 1 1 1

t T       t s.
4 4 f 4 2 8

 = = =   =  

De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz média ( )m  é dada por: 

4
3

m

3

m

0 2,5 10
2 10 V   

1t
8

6,3 10 V.

−
−

−

 − 
 = − = − =  
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Vegetação brasileira e seus desafios 

 

Resumo 

 

Vamos estudar os principais biomas brasileiros e o uso de cada um deles, demonstrando o impacto e a 

utilidade, além das principais características naturais de cada um. 

 

Floresta Amazônica 

Possuindo clima equatorial, é classificada como uma formação florestal latifoliada ocupando também outros 

países da América do Sul. Possui alta heterogeneidade, ou seja, variedade de espécies e no geral tem folhas 

largas e árvores de grandes alturas. Vegetação perene, pois as árvores não perdem folhas em um determinado 

período do ano. Sua vegetação pode ser dividida em três extratos: 

• Igapós, áreas permanentemente alagadas ao longo dos rios que porta plantas de pequeno porte. 

• Várzeas, áreas de inundação periódica com vegetação de porte médio, indo até 20 metros de 

altura 

• Terra firme, área que ocorre a vegetação de grande porte, chegando a mais de 60 metros de 

altura.  

Os principais impactos são: Queimadas para a retirada de madeira, contaminação de rios com o mercúrio 

(mineração), alagamentos para a construção de hidroelétricas e o desmatamento associado ao avanço do 

agronegócio, principalmente, pecuária e soja. 

 

Caatinga 

A vegetação deste domínio é xerófila, adaptadas ao clima semiárido, armazenando água nas estações secas 

para se manter. Como exemplo podemos citar cactáceas e arbustos caducifólios e espinhosos. No verão, 

com a ocorrência de chuvas, brotam folhas e flores e no inverno fica seco. É o único bioma que está só e 

totalmente no território brasileiro, ocupando 10% do país. Apesar de ser do semiárido, a caatinga possui 

riqueza de fauna e flora. Nos períodos de estiagem, perde suas folhas.  

O principal impacto associado a essa vegetação é o processo de desertificação, devido à agricultura e à 

pecuária manejadas de forma inadequada. 

 

Mata atlântica 

A mata atlântica ou Floresta Latifoliada tropical ocupa 13% do território brasileiro, sendo a terceira maior, 

depois do cerrado e da floresta amazônica. Fazendo parte do domínio morfoclimático dos mares de morros. 

É presente no litoral do país, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi um dos 
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domínios mais degradados pelo homem desde o período colonial. Assim, possui muitas espécies endêmicas, 

ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a este domínio. 

O principal impacto está associado a exploração pelo homem (colonização e urbanização) o que levou à 

existência de apenas 7% da vegetação original. 

 

Cerrado 

A “savana brasileira” é caracterizada por ser caducifólia, adaptada às duas estações bem definidas, além de 

ser em sua maioria arbustiva, possui raízes profundas e cascas grossas que dificultam a perda de água, visto 

que não é um recurso tão abundante na região. Com clima tropical típico, ou seja, estações bem definidas, a 

vegetação reflete que passa períodos com umidade muito baixa na maior parte do ano, assim as árvores são 

esparsas, não muito altas e com o tronco torcido. Existe também o cerradão onde a formação vegetal se dá 

de forma mais densa. O solo é pobre em nutrientes e muito ácido. É uma vegetação profundamente 

relacionada às queimadas e ao fogo. 

O principal impacto está associado ao avanço da fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original não 

existe mais, devido às a expansão do cultivo de soja e áreas de pastagem. 

 

Araucárias e Pradarias 

Esse tipo de vegetação pertence a dois domínios que se localizam na região sul do Brasil, o primeiro mais ao 

norte da região e o segundo no extremo sul. A Floresta de Araucárias é uma floresta de pinheiros, em que a 

vegetação é adaptada às condições climáticas de temperaturas que variam entre moderadas a baixas no 

inverno, além de contar com solos férteis. Já os Pampas ou Pradarias apresentam uma vegetação rasteira, 

em que há o predomínio de gramíneas e herbáceas. 

Ocupando 2% do território na região sul, ambas foram impactadas pela retirada de madeira oriunda de árvores, 

como o pinheiro-do-paraná, para a construção de moradias. Nas pradarias observa-se a ocorrência de 

arenização, devido à compactação do solo pelo gado, e à perda de fertilidade, devido às práticas agrícolas 

extensivas. 

 

Pantanal 

Ocupando cerca de 2% do território brasileiro, o complexo do pantanal se localiza na região centro-oeste se 

estendendo também por Paraguai e Argentina. É considerado a maior planície inundável do mundo. Nas 

épocas de chuvas que são muito frequentes, há o extravasamento dos leitos dos rios, o que regula a dinâmica 

da fauna e quando os níveis do rio baixam, os solos ficam muito ricos em nutrientes. É uma zona de transição 

entre a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. 

Possui grande biodiversidade que vem sendo ameaçada cada vez mais pelo desgaste causado pelo cultivo 

agropecuário contaminando o lençol freático e aquíferos da região com agrotóxico. 
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Exercícios 

 

1. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que 
se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se 
expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para 
eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água 
por evaporação. 

 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 

a) Cerrado. 

b) Pampas. 

c) Pantanal. 

d) Manguezal. 

e) Mata de Cocais. 

 
 

2. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos 

ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização 

lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve 

seguir a função. 
HAESBAERT, R. "Gaúchos" e baianos no "novo" Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das 

identidades territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da 
reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

 
O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação 

a) tropófila e clima tropical. 

b) xerófila e clima sem iá ri do. 

c) hidrófila e clima equatorial. 

d) aciculifoliada e clima subtropical. 

e) semidecídua e clima tropical úmido. 
 
 

3. No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de desmatamento na 
Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O 
desmatamento acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1 702 quilômetros 
quadrados. Houve aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior (agosto de 2013 
a fevereiro de 2014). 

FONSECA, A.; SOUZA JR., C.; VERlSSIMO, A. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fev. 2015). Belém: 
Imazon, 2015. 

 
O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o(a) 

a) instalação de projetos silvicultores. 

b) especialização da indústria regional. 

c) expansão de atividades exportadoras. 

d) fortalecimento da agricultura familiar. 

e) crescimento da integração lavoura-pecuária. 
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4. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, 

segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias 

para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados 

para conservação, como objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes", ou seja, locais para os 

quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 

espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 
PINTO, P.P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a 

biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira. 2005 (adaptado). 

 
A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 

a) intensificação da atividade turística. 

b) implantação de parques ecológicos. 

c) exploração dos recursos minerais. 

d) elevação do extrativismo vegetal. 

e) expansão da fronteira agrícola. 
 
 

5. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com 
galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água no 
caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma 
de espinhos. 
 
Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? 

a) Cerrado. 

b) Pantanal. 

c) Caatinga. 

d) Mata Atlântica. 

e) Floresta Amazônica. 
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6.  

 
Disponível em: http://www.ra-bugio.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 
A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 
já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada 
à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 
brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída principalmente 
no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 

 

7. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 
toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 
século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 
natural do país está sendo torrado. 

AB'SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 
Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 
descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante do 
país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 
estrangeiras. 
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8. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do 
Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão 
de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. 

 
 
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é 
correto afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na 
diminuição dessa floresta úmida. 

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata 
Atlântica fosse maior do que a registrada. 

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período 
colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional 
de cada uma das Regiões afetadas. 

e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal 
na faixa litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste. 
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9. Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional.

 
Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas 
abaixo.  
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10. Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também 
encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que com 
altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. 

a) Pantanal sul-mato-grossense. 

b) Coxilhas e colinas do Pampa. 

c) Bacia Platina. 

d) Mata Atlântica. 

e) Cerrado. 
 
 

Questão Contxeto 

 

Atualmente, o Brasil é o sétimo país emissor de gases estufa do mundo. Ao contrário do que acontece 
nos Estados Unidos ou na maior parte das economias europeias ocidentais, o principal fator 
responsável pelas emissões no país não é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo ou o 
carvão mineral. Em 2016, mais da metade dessas emissões partiram de atividades ligadas à 
“modificação do uso da terra”, como a queima de cobertura vegetal na Amazônia ou no Cerrado 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/11/Este-estudo-afirma-que-a-crise-pol%C3%ADtica-no-
pa%C3%ADs-acelerou-o-desmatamento 

 
Qual atividade econômica pode ser associada à modificação do uso da terra na Amazônia e no Cerrado 
e qual sua relação com as queimadas? 
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Gabarito 

 

1. D 

De acordo com as características citadas da vegetação (raízes de ancoragem em solo lamacento e folhas 

com glândulas que eliminam excesso de sais), tipifica o bioma Manguezal, um ecótono formado por 

ambiente marinho, terrestre e dulcícola. 

 

2. A 

A descrição feita pelo texto resume as características do Cerrado: clima tropical semiúmido, com verões 

e invernos quentes e chuvas concentradas no verão. É caracterizado pela vegetação tropófila, que se 

adapta à intermitência da pluviosidade. 

 

3. C 

O desmatamento na Amazônia tem sido causado pela expansão do agronegócio, que é voltado para a 

exportação. 

 

4. E 

O Cerrado é um bioma complexo com grande biodiversidade. É um bioma de Savana, com estratos 

herbáceo e arbustivo dominantes, além de árvores com troncos tortuosos. Esse bioma está sendo 

devastado pelo avanço da agropecuária nos últimos anos. 

 

5. C 

A descrição corresponde à Caatinga, que possui vegetação decídua e xerófita. Tais características são 

influenciadas pelo clima semiárido. 

 

6. D 

A Mata de Araucária foi devastada principalmente para a produção de celulose, móveis e construção civil 

(casas). 

 

7. B 

O avanço da produção de soja e pecuária no sentido da Amazônia tem sido, atualmente, a principal 

pressão sobre o bioma. 

 

8. C 

A Mata Atlântica representou a primeira barreira natural de restrição ao desenvolvimento colonial. Desde 

então, vem sendo sistematicamente removida por ciclos econômicos e sociais. 

 

9. C 

Para acertar a questão é preciso conhecer as características e localização de cada bioma brasileiro. A 

caatinga é o mais seco, com presença de cactos e o cerrado tem estações bem definidas, não portando 

floresta tao densa mas também não tão seca. O pantanal é muito úmido, e a mata atlântica é uma floresta 

mais densa mas não tão antiga quanto a Amazônia. São algumas características que ajudam a acertar a 

questão.  
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10. A 

O Pantanal apresenta uma vegetação bem complexa. É uma zona de transição entre o Cerrado e a 

Amazônia. Nas áreas mais secas, apresenta vegetação xerófita, similar à encontrada na Caatinga. 

 

Questão Contexto 

O avanço do agronegócio, principalmente a pecuária e o cultivo de soja, é a atividade responsável pelas 

mudanças no uso do solo na Amazônia e no Cerrado. A queimada é uma técnica de limpeza do terreno 

de baixo custo utilizada por essas atividades. 
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A República Democrática (1945-54) 
 

Resumo 

      

No início de 1945, como resposta à pressão política que sofria, Getúlio Vargas, Vargas convocou eleições 

presidenciais para o fim de 1945 e estabeleceu as condições para o surgimento de partidos políticos no Brasil 

– algo que estava proibido desde o início do Estado Novo em 1937. 

 

Governo Dutra 

 Nas eleições presidenciais, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito. O primeiro ato de destaque do governo 

de Dutra foi a formação de uma Constituinte que trabalhou na elaboração de uma nova Constituição para o 

Brasil. A Constituição foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946, após meses de elaboração, e foi 

responsável por trazer de volta inúmeros direitos políticos e democráticos aos cidadãos brasileiros. A primeira 

constituição brasileira após o Estado Novo, a Carta de 1946, refletia tanto o desejo nacional de restabelecer 

um governo livre quanto a tendência global de suplantar movimentos de caráter fascista. A própria queda de 

Getúlio Vargas foi motivada pela contradição de seu governo entrar em guerra contra os regimes fascistas na 

Segunda Guerra Mundial. Assim, a Constituição de 1946 buscou reinstituir os preceitos democráticos da Carta 

de 1934 que precedeu o Estado Novo.  

 

O Governo  

As principais ações tomadas por Dutra, durante o seu governo, estavam diretamente relacionadas com o 

contexto da Guerra Fria. Com a bipolarização do mundo em dois blocos hegemônicos, o governo brasileiro 

alinhou-se incondicionalmente como aliado dos Estados Unidos e do bloco capitalista. Assim, internamente, 

iniciou-se uma forte repressão contra organizações políticas e de trabalhadores que se alinhavam com a 

esquerda e o comunismo. 

Assim, as ações de Dutra nesse sentido levaram ao rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e 

União Soviética em 1947. Posteriormente, o governo brasileiro colocou o Partido Comunista do Brasil na 

ilegalidade a partir de um dispositivo da Constituição contra partidos “antidemocráticos”. Por fim, no começo 

de 1948, os políticos eleitos pelo PCB tiveram seus mandatos políticos cassados. 

A política de perseguição aos comunistas também foi utilizada pelo governo como justificativa para 

intervenções nos sindicatos e repressão aos movimentos trabalhistas. Ao todo, o governo Dutra interveio em 

143 sindicatos e estipulou condições extremamente rígidas para a realização de greves. Isso gerou fortes 

críticas ao governo na época, sobretudo na limitação do direito à greve. 

No âmbito econômico, foi criado o plano SALTE, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte 

e energia, assim como a abertura para a entrada de produtos estrangeiros no país. Para atingir o objetivo o 
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plano SALTE reduziu diversos custos gastos e reduz o salário mínimo, reduzindo também a popularidade do 

presidente. 

 

Segundo Governo Vargas 

Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao posto de Presidente da República, agora eleito democraticamente. O 

debate político durante o segundo governo de Getúlio Vargas concentrou-se, principalmente, na questão do 

desenvolvimento econômico do Brasil. Esse debate gerou uma divisão política e social fundamental para 

compreendermos este período: de um lado, aqueles que defendiam o desenvolvimento através do 

nacionalismo; de outro, aqueles que defendiam o desenvolvimento do Brasil sob a influência do capital 

internacional. 

Essa oposição de ideias pôde ser percebida principalmente nas questões da exploração do Petróleo 

brasileiro.  A Campanha do Petróleo mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira que defendiam que 

a exploração do petróleo era uma questão de soberania nacional. Sob o lema de “O petróleo é nosso”, a 

campanha do governo pela criação de uma empresa estatal para exploração do petróleo deu resultado e, 

assim, em 1953, nasceu a Petrobras. O Estado criou ainda o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), em 1952, com o objetivo de garantir os investimentos necessários aos projetos econômicos. 

No entanto, o projeto nacionalista que propunha maior intervenção do Estado como regulador da economia 

desagradou a grupos que não viam com bons olhos a intervenção estatal e que tinham interesses econômicos 

alinhados com o capital internacional. 

No que diz respeito a sociedade, o aumento do custo de vida causado pela crescente inflação ampliava as 

dificuldades vivenciadas pela população. Contra a piora nas condições de vida, os trabalhadores passaram a 

realizar grandes greves nas principais cidades do país. Em 1953, cerca de 300 mil trabalhadores paralisaram 

as atividades em São Paulo e Rio de Janeiro. A pressão popular levou Getúlio Vargas a nomear como ministro 

do trabalho João Goulart, o Jango, um político ligado aos meios sindicais. A principal medida tomada por 

Vargas no âmbito trabalhista foi o aumento de 100% do salário-mínimo, em 1954. A medida gerou oposição 

dos setores empresariais. Assim, a oposição a Vargas crescia, principalmente entre os setores conservadores 

da sociedade. O principal porta-voz da insatisfação era o jornalista Carlos Lacerda, da União Democrática 

Nacional (UDN). 

 

O atentado da Rua Tonelero 

Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda sofreu um atentando. O jornalista foi ferido na perna, mas seu guarda-

costas, Rubens Florentino Vaz, foi morto. As suspeitas recaíram sobre chefe da guarda pessoal de Vargas, 

Gregório Fortunato, o que levou os opositores a apontarem Vargas como mandante do atentado. A UDN e 

alguns setores do exército pressionavam pela saída de Vargas do poder. Essa crise política culminaria no 

suicídio do então presidente. 
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Exercícios 

      

1. No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) buscou direcionar os gastos 

públicos em investimentos nos setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano Salte, 

destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, 

especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em 

razão: 

a) de políticas econômicas que regulavam os preços dos produtos essenciais, para proteger a 

indústria nacional. 

b) das facilidades à exportação de bens duráveis, promovidas pelas políticas econômicas do governo. 

c) da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos. 

d) de políticas econômicas voltadas para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis. 

e) da captação de recursos a partir da construção das indústrias de base e da política econômica 

nacionalista do governo. 

  

 

2. Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica 

basicamente: 

a) pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. 

b) pela linha insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo. 

c) por ser o Partido Comunista frágil e destituído de expressão social. 

d) por ser um acordo partidário firmado pela UDN, o PSD e o PTB. 

e) pelo desejo de acalmar as Forças Armadas que ameaçavam interromper o jogo democrático. 

  

 

3. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de 

poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar, com 

evidentes implicações no Terceiro Mundo. Neste contexto, a política externa do Governo Eurico Gaspar 

Dutra expressava: 

a) favorecimento ao bloco socialista. 

b) alinhamento à política norte-americana. 

c) postura neutralista. 

d) visão terceiro-mundista de resistência ao imperialismo. 

e) posição de defesa da autodeterminação latino-americana 
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4. A gestão do Presidente Eurico Gaspar Dutra foi marcada pela adoção de medidas que visavam à 

modernização das instituições político-administrativas. Entre essas mudanças, pode ser destacada: 

a) a aprovação de uma nova Constituição que, embora seguisse princípios liberais e democráticos, 

mantinha a proibição ao direito de voto das mulheres. 

b) a aproximação com a União Soviética, em função do enorme prestígio dos parlamentares ligados 

ao PCB. 

c) a extinção do corporativismo, com a regulamentação de centrais sindicais livres da tutela do 

Estado. 

d) a implantação de um plano de metas (Plano Salte) que visava atender às necessidades da 

industrialização e do abastecimento doméstico. 

e) a recusa de participação na Organização dos Estados Americanos (OEA), por considerá-la um 

instrumento de consolidação da hegemonia norte-americana na América Latina. 

  

 

5. “(…) Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de uma longa jornada 

(…). Preciso de vossa união; preciso que vos organizeis solidamente em sindicatos, preciso que formeis 

um bloco forte e coeso ao lado do governo (…). Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, 

para que eu não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos, em prejuízo 

dos interesses do povo.” 
Getúlio Vargas, no Estádio Vasco da Gama, em 1º de maio de 1951. 

 

Considere o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) e, com base no trecho acima, EXAMINE 

as afirmativas: 

I. Vargas dirige-se aos “trabalhadores do Brasil”, urbanos e rurais, beneficiários da legislação 

trabalhista implantada durante o seu primeiro governo. 

II. O tom de apelo para que os trabalhadores se unissem “ao lado do governo” evidencia a busca pelo 

apoio popular frente a oposição de setores militares e do empresariado brasileiro ligado ao capital 

internacional 

III. Sobre a união dos trabalhadores para “lutar contra os sabotadores”, Vargas está fazendo alusão 

aos comunistas, que pretendiam assumir o poder no Brasil naquela época. 

IV. Ainda que se apresente como garantidor dos “interesses do povo”, defendendo a ampliação da 

legislação trabalhista, Vargas enfrenta reivindicações dos trabalhadores, então atingidos pela alta 

do custo de vida. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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6. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo 

suportando em silêncio. […] Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de 

quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. […] Lutei contra a espoliação do povo. Eu vos dei 

a minha vida. Agora ofereço a minha morte. 

(Carta Testamento de Getúlio Vargas, 1954) 

 

Acerca do contexto e personagem identificados no documento citado, é INCORRETO afirmar que: 

a) a referência à escravidão feita pelo ex-presidente é um recurso de retórica para afirmar a sua 

identificação com os trabalhadores. 

b) os mais poderosos adversários de Vargas, nessa conjuntura, os quais ele alega agredi-lo 

constantemente, são os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes. 

c) a UDN, oposição ao varguismo, pagou um alto preço político por isso, como evidenciou a eleição de 

JK. 

d) o mais duradouro legado varguista, a legislação trabalhista, permaneceu sem sofrer grandes 

alterações por praticamente todas as décadas subsequentes à sua morte. 

e) o suicídio de Vargas é um desdobramento da acentuação da crise política em seu governo após o 

Atentado da Rua Tonelero. 

 

 

7. Apesar das pressões e da inexistência, a essa altura, de uma sólida base de apoio a seu governo, Getúlio 

equilibrava-se no poder. Faltava à oposição um acontecimento suficientemente traumático que levasse 

as Forças Armadas a ultrapassar os limites da legalidade e depor o presidente. Esse acontecimento foi 

proporcionado pelo círculo dos íntimos de Getúlio. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013, p. 355. 

 

A respeito do trecho acima, qual foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo 

governo de Getúlio Vargas? 

a) vazamento da proposta de criação da Petrobras. 

b) nomeação de João Goulart como ministro. 

c) escândalos de corrupção envolvendo propriedades ilegais de Vargas denunciado pelo jornal 

Tribuna da Imprensa. 

d) Atentado da Rua Tonelero, organizado contra Carlos Lacerda. 

e) envolvimento clandestino de familiares de Getúlio Vargas com partidos comunistas. 
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8. A década de 1950, durante o segundo governo de Getúlio Vargas (1951 -1954), setores da sociedade 

brasileira se mobilizaram numa campanha:  

a) por uma política externa independente, que fez com que o Presidente criasse, sem a ajuda de 

capitais estrangeiros, a Companhia Siderúrgica Nacional.  

b) pela nacionalização da pesquisa, exploração e refino do petróleo, que culminou com a criação da 

Petrobrás, símbolo do nacionalismo econômico.  

c) que exigia reformas de base, forçando o Congresso a votar leis que permitissem a reforma agrária 

e a nacionalização das empresas estrangeiras.  

d) pela entrada sem restrições do capital estrangeiro no país, que culminou com a formulação, por 

setores governamentais, do Plano de Metas.  

e) pela modernização tecnológica do país, que resultou no investimento estatal em novas fontes de 

energia e na criação de usinas nucleares. 

 

 

9. O segundo Governo Vargas (1951-1954) caracterizou-se por forte orientação nacionalista. Entre as 

iniciativas que marcaram esse período, destaca-se a criação da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, 

mediante a Lei n. 2.004, aprovada pelo Congresso em 3 de outubro de 1953. É CORRETO afirmar que 

essa Lei 

a) deu origem à campanha "O petróleo é nosso", o que reforçou o sentimento nacionalista entre os 

brasileiros e fez crescer o apoio a Vargas 

b) foi o estopim da crise política que levou ao suicídio de Vargas, pois a Lei deixou a distribuição do 

petróleo nas mãos de empresas estrangeiras.  

c) motivou a crítica, por parte do escritor paulista Monteiro Lobato, à criação da empresa estatal de 

petróleo.  

d) teve como eixo a imposição do monopólio estatal sobre a produção de petróleo, considerado 

condição necessária para a soberania nacional. 

e) regulamentou a exploração de petróleo por empresas estrangeiras em terras brasileiras. 

 

 

10. Getúlio Vargas marcou a história do Século XX no Brasil, porque 

a) marcou sua trajetória por um estilo anti-nacionalista, antidemocrático e anti-personalista.  

b) diminuiu drasticamente a influência política dos coronéis, fortalecendo a industrialização da 

economia.  

c) manteve-se ao lado dos aliados, combatendo o nazi-fascismo, durante a Segunda Guerra Mundial.  

d) fez a transição do Brasil rural para o urbano, através de uma política de defesa do Estado na vida 

econômica, incorporando as massas urbanas ao processo político. 

e) Por que foi um presidente vindo do proletariado tem com seu grande marco a criação da CLT. 
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Gabarito 

 

1. C 

A política econômica de Dutra foi marcada por uma abertura do mercado brasileiro à entrada de 

mercadorias importadas principalmente dos EUA. Era uma consequência dos acordos da II Guerra 

Mundial e uma tentativa de superar o nacionalismo econômico existente durante o Estado Novo. 

 

2. A 

Mesmo com a entrada do PCB na legalidade e na participação das instâncias parlamentares, as forças 

conservadoras do país pressionaram pela exclusão do partido no jogo político legal brasileiro, em 

decorrência do alinhamento aos EUA e do início das hostilidades entre as duas grandes potências saídas 

da II Guerra Mundial. 

 

3. B 

No contexto da Guerra Fria, Dutra se alinha ao bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos. Ele 

chega, inclusive, a colocar o Partido Comunista (PCB) na ilegalidade. 

 

4. D  

O Plano SALTE pretendia estimular as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia – áreas que 

correspondiam às letras iniciais do plano. Ele visava direcionar o dinheiro público para setores 

emergenciais. 

 

5. C 

Vargas enfrentava grupos de oposição ao governo que recebiam apoio estrangeiro, sobretudo dos 

Estados Unidos, país que não via com bons olhos o monopólio estatal de exploração do Petróleo 

instituído com a criação da Petrobras, como apontado na opção II. Havia, além disso, as crescentes 

pressões sociais, por de greves e manifestações, como apresentado na opção IV. 

 

6. B  

A oposição de Luiz Carlos Prestes a Getúlio ocorreu durante o primeiro governo varguista, entre 1930 e 

1945, sobretudo na luta idealizada pela ANL e pelo PCB, que resultou na Intentona Comunista, de 1935. 

Durante o segundo governo de Getúlio Vargas, seu principal adversário político era Carlos Lacerda, 

representante da UDN que possuía um discurso inflamado contra Vargas e utilizava do espaço em seu 

jornal, Tribuna da Imprensa, para realizar denúncias contra o governo.  
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7. D  

O Atentado da Rua Tonelero foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo governo de 

Getúlio Vargas. Organizado pelo chefe de segurança do Palácio do Catete (palácio presidencial), Gregório 

Fortunato, que havia contratado uma pessoa para matar Carlos Lacerda, o atentado fracassou e o político 

teve ferimentos leves. O guarda-costas de Lacerda, o major Rubens Vaz, foi morto durante a ação. As 

investigações chegaram ao nome de Gregório Fortunato e, em razão disso, Vargas começou a ser 

acusado de mandante da tentativa de assassinato. Há um consenso entre os historiadores de que Vargas 

não sabia do atentado organizado por Fortunato. 

 

8. B   

Nesse contexto, a oposição entre os nacionalistas e aquelas favoráveis a desnacionalização foi um dos 

principais pontos de tensão do governo Varguista. 

 

9. D   

A criação da PETROBRÁS foi um merco deste período, levando a frente o projeto de estatização da 

produção do petróleo. 

 

10. D 

Um marco dessa incorporação é a CLT, aprovada ainda durante o Estado Novo, considerada uma grande 

conquista por parte dos trabalhadores. 
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A República Democrática (1954-1964) 

 

Resumo 

 

Juscelino com seu governo no modelo nacional desenvolvimentista baseou-se na ideia do tripé econômico 

(indústria de base, bens de consumo duráveis e bens de consumo não-duráveis). Além disso, veio com o 

slogan de 50 anos em 5, ou seja, desenvolver em 5 anos o que seria feito em 50. Construiu Brasília, hoje capital 

do país, e criou a SUDENE para desenvolver o Nordeste. Endividou Fortemente o Brasil. J.K era conhecido 

como o presidente Bossa Nova, por “governar para a classe média”. 

 

 
Presidente na construção de Brasília 

 

Com o slogan “Varre, varre vassourinha” Jânio propunha acabar com a corrupção no Brasil. Apostando numa 

política moralista e conservadora, ele mantinha uma política externa independentista, ou seja, não se alinhou 

a nenhum bloco, o que preocupou os norte-americanos. Ele enviou seu vice Jango à China comunista 

causando grande temor e instabilidade em seu governo. Devido a pressões externa e interna Jânio renuncia 

e se inicia a Campanha da Legalidade, para que Jango assuma o poder. 
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Jânio e sua peculiar vassoura, que levava consigo nos discursos 

 

Jango começa seu governo com uma fase parlamentar com tensões sociais e políticas, com a formação da 

UDN, CGT e das Ligas Camponesas. Em resposta, sanciona o Estatuto do Trabalhador do Rural e amplia as 

leis trabalhistas. Ele cria o plano trienal com propostas de reformas de base, inclusive a agrária, restringe a 

remessa de lucros e propõe a nacionalização empresarial. Em 1964 fez um comício na Central do Brasil (RJ) 

tentando mobilizar as massas para pressionar o Congresso a aprovar as reformas e foi taxado de comunista 

pela oposição. Em resposta os paulistas foram às ruas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 

favor da propriedade privada, da família e de uma intervenção militar no país. Além disso, houve um motim 

de marinheiros no qual Jango oferece perdão para os revoltosos, sendo acusado de passar por cima da 

hierarquia militar. Em meio a esse cenário caótico, Jango sofre o golpe civil-militar. 
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Exercícios 

 

1. Sob a presidência de Juscelino Kubitschek (1955-1961), a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, 

– considerada, pela UNESCO, patrimônio cultural da humanidade – e vivenciou: 

a) momentos de euforia resultantes, em boa parte, da política desenvolvimentista de incremento à 

indústria nacional e aumento do poder aquisitivo da classe média. 

b) importante papel político para a aproximação dos países da América Latina com os Estados Unidos, 

em vista da estratégica posição do Brasil no Atlântico Sul. 

c) época de forte repressão política ao operariado e descaso para com a interiorização do 

desenvolvimento econômico. 

d) um período predominantemente liberal, em termos econômicos, o que pode ser exemplificado pelo 

início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. 

e) uma forte recessão econômica em que a indústria nacional não deu sinais de crescimento e o poder 

aquisitivo da classe média caiu. 

 

 

2. Observe a imagem abaixo: 

 
Publicidade da Coca-Cola durante o Natal de 1957 

Uma das características do governo de Juscelino Kubitschek foi o estímulo à produção industrial e ao 

aumento de consumo por parte das camadas urbanas de rendimento médio. Tal político obteve 

sucesso junto à população, e economicamente não teve como consequência: 

a) a consolidação do setor de bens de consumo. 

b) o aumento da inflação. 

c) o aumento da dívida pública. 

d) a intensificação da industrialização. 

e) o aumento da qualidade de vida da classe operária. 



 
 

 

 

4 

História 
 

3. Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio 
Quadros: 

a) Manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do 

trabalho. 

b) Submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-americano. 

c) Captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais. 

d) Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar a política de isolamento de Cuba. 

e) Reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoio à tese de autodeterminação 

dos povos. 

 

 

4. A eleição de Jânio Quadros, em 1960, significou certa alteração de rumos da política brasileira com 
relação ao período iniciado em 1945. Tal alteração baseou-se: 

a) No apoio que os comunistas emprestaram à candidatura de Jânio em troca da legalização do PCB, 

que ocorreria em 1961.    

b) Na primeira vitória das forças trabalhistas em pleitos nacionais e no fortalecimento de novas 

lideranças sindicais.    

c) No rompimento da hegemonia paulista e no descontentamento militar provocado pelas propostas 

eleitorais janistas.    

d) Na vitória de uma candidatura da UDN, que interrompeu a série de vitórias do PSD e do PTB, em 

arranjo político orquestrado por Getúlio Vargas.    

e) Na inauguração de um novo estilo político baseado na valorização das estruturas partidárias e na 

definição clara de propostas políticas programáticas. 
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5. Bossa nova é ser presidente 
desta terra descoberta por Cabral. 

Para tanto basta ser tão simplesmente: 

simpático, risonho, original. 

Depois desfrutar da maravilha 

de ser o presidente do Brasil, 

voar da Velhacap pra Brasília, 

ver Alvorada e voar de volta ao Rio. 

Voar, voar, voar. 

[...] 

 (Juca Chaves apud Isabel Lustosa. Histórias de presidentes, 2008.) 

 

A canção Presidente bossa-nova, escrita no final dos anos 1950, brinca com a figura do presidente 

Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a: 

a) representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de 

novos valores e formas de expressão cultural.    

b) celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a 

utilizar aviões nos seus deslocamentos internos.    

c) rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o 

centro financeiro do país.    

d) crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período 

republicano.    

e) recusa da atuação política de Kubitschek, que permitia participação popular direta nas principais 

decisões governamentais.    

 

 

6. A denominada "Campanha da Legalidade", ocorrida no Rio Grande do Sul no final de agosto de 1961, 
foi uma consequência da: 

a) renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse 

do vice-presidente João Goulart.    

b) vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade 

brasileira.    

c) renúncia do presidente Juscelino Kubitschek, fato que provocou uma extensa mobilização militar 

visando garantir a posse de João Goulart.    

d) vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos supostamente 

golpistas.    

e) política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados 

à luta armada 
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7. Em 30 de março de 1964, o Presidente João Goulart fez um discurso, no qual declarou: “Acabo de enviar 

uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. 

O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo e na defesa dos interesses 

populares.” 
(Adaptado de Paulo Bonavides e Roberto Amaral, Textos políticos da história do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

2002, vol. 7, p. 884.). 

 

Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte: 

a) Enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base, que 

deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, a educacional e a financeira, para garantir apoio 

popular ao seu mandato.    

b) Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam sido 

alteradas, abrindo mão da reforma agrária, para agradar aos setores conservadores, e não apenas 

às classes populares.    

c) Com as reformas de base, Jango buscou afastar a fama de esquerdista, colocando na ilegalidade 

os partidos comunistas, mas motivou a oposição de militares e políticos nacionalistas, ao abrir o 

país ao capital externo.    

d) Jango desenvolveu um plano de reformas que deveriam alterar essencialmente as carreiras dos 

militares, o que desagradava muitos deles, mas também reprimiu várias greves do período, irritando 

as classes populares.  

 

 

8. Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos 1960, tinha-se a impressão de que as 

tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de Cultura (CPC) 

da União Nacional dos Estudantes (UNE) encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda 

em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o “imperialismo” e seus “aliados internos”. 
KONDER, L. História das Ideias Socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 

 

No início da década de 1960, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC 

da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores 

conservadores e de direita (políticos vinculados à União Democrática Nacional - UDN -, Igreja Católica, 

grandes empresários etc.) entendiam que esta organização 

a) constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira, ao difundir a ideologia comunista.    

b) contribuía com a valorização da genuína cultura nacional, ao encenar peças de cunho popular.    

c) realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado, ao pretender educar o povo por meio da 

cultura.    

d) prestava um serviço importante à sociedade brasileira, ao incentivar a participação política dos 

mais pobres.    

e) diminuía a força dos operários urbanos, ao substituir os sindicatos como instituição de pressão 

política sobre o governo 
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9. O plano de Governo de Juscelino Kubitschek estava definido no seu Programa de Metas, voltado para 

o desenvolvimento de seis setores “estratégicos” na esfera do desenvolvimento econômico nacional: 

energia, alimentação, transportes, indústrias de base, educação e construção da nova capital federal — 

Brasília.” No plano de suas realizações, qual o único elemento que expressa medidas para desenvolver 

as indústrias de base? 

a) A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento 

marcadamente nacionalista. 

b) Os incentivos aos investimentos estrangeiros verificados, por exemplo, com a criação, em 1958, da 

indústria Volkswagen. 

c) A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que desenvolveu a 

indústria da região Nordeste. 

d) A criação de uma política inflacionária que gerasse divisas para o desenvolvimento industrial. 

e) A criação de uma política de desenvolvimento apenas para a região Sudeste. 

 

 

10. O período imediatamente anterior ao golpe de 64 foi de intensas movimentações sociais e 
manifestações públicas. Sobre as “passeatas” que ocorreram durante este período, pode-se dizer 
corretamente: 

a) não só a “esquerda” se movimentou, mas também outros setores manifestaram-se publicamente, 

como as “Marchas da Família com Deus pela Liberdade” organizadas por grupos conservadores 

contra o governo de João Goulart. 

b) foram monopolizadas pelas organizações comunistas lideradas pelo Partido Comunista do Brasil 

para derrubar o governo populista de João Goulart e impedir a efetivação das reformas de base. 

c) as manifestações de rua foram intensamente reprimidas pelas organizações de soldados e 

marinheiros que se formaram para defender o governo e a hierarquia militar ameaçada pelos 

comunistas. 

d) as passeatas aconteceram somente em São Paulo e Belo Horizonte, refletindo o descontentamento 

destas cidades para com o governo centralizador de Juscelino Kubitschek. 

e) A passeata dos 100 mil foi uma movimentação de jovens que reivindicavam a manutenção da 

democracia e tentaram impedir a tomada do poder pelos militares. 
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Questão Contexto 

 

“(...) Foi um excelente prefeito, bom governador e mau presidente. Era um reformista radical, 

anticomunista, aliado a socialistas e trabalhistas, que defendia os excluídos enquanto São Paulo 

crescia com levas de migrantes nordestinos. (...)” 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/01/1852782-caricatura-de-si-mesmo-janio-viveu-em-um-desfile-de-ironias.shtml 

Ignorando a hipocrisia do ato em si, sincronize a intenção de Jânio Quadros com a condecoração de 

Che Guevara no Aeroporto do Galeão. 
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Gabarito 

 

1. A 

O desenvolvimentismo, uma das características do governo de JK, proporcionou o crescimento da 

produção industrial de bens de consumo individual, como eletrodomésticos e automóveis. Os principais 

beneficiados com essa medida foram as camadas urbanas de rendimento médio e os capitalistas 

industriais, que viram suas indústrias crescerem. 

  

2.  E 

O incentivo ao consumo de bens individuais, como eletrodomésticos e automóveis, beneficiou 

principalmente as classes de rendimento mais alto ou médio. O crescimento da inflação aumentava o 

custo de vida principalmente para a classe operária, cujo consumo se direcionava a produtos mais 

básicos, como alimentação, vestuário e habitação. 

   

3. E 

O governo de Jânio Quadros foi bastante contraditório, talvez por isso tenha durado tão pouco tempo.  No 

âmbito da política externa, Jânio procurou romper com a dependência dos Estados Unidos e aproximou-

se dos movimentos nacionalistas e de esquerda. Na época, ele: buscou reaproximar diplomaticamente 

o Brasil da União Soviética (país socialista); enviou o vice-presidente, João Goulart, em missão oficial 

para a China (país que seguia o socialismo).; Criticou a política dos Estados Unidos com relação a Cuba. 

condecorou, com a ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara (uma das principais figuras revolucionárias 

comunistas do período). 

 

4. D 

A guinada política do momento era incerta, porém, completamente distante dos valores nacionalistas, 

preservados por Getúlio. 

 

5. A 

A própria Bossa Nova já representava a troca de valores culturais com os EUA. Juscelino manteria uma 

estratégia econômica onde o capital estrangeiro seria de grande importância: o Tripé econômico. 

 

6. A 

Seu amigo, parceiro político e “quase parente” Leonel Brizola orquestrou uma movimentação política que 

garantiu a posse de Goulart assim que chegasse ao Brasil (estava em viagem pela China) após a renúncia 

de Jânio Quadros. Este episódio ficou conhecido como “Campanha da legalidade”. 

 

7. A 

Um discurso ministrado de fronte a uma grande base militar (ao lado da central do Brasil) foi uma 

tentativa de mostrar força e expor suas posições políticas junto a população, porém, não foi bem 

interprestada pelos militares. 

 

8. A 

É uma tradicionalidade atribuir características da esquerda ao comunismo, mesmo não sendo 

necessariamente dependentes umas das outras. Esta situação se intensifica em pontos de tensão, 

principalmente durante a Guerra Fria.  
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9. A 
O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) congregava uma série de estudiosos que pensavam 
sobre as formas pelas quais o país poderia estabelecer a resolução de seus problemas econômicos e 
sociais. De maneira geral, seus integrantes defendiam a adoção de uma política nacionalista, em que o 
Estado tomasse várias medidas para a expansão econômica, incluindo investimentos nos setores de 
base. 

 

10. A 
Após o Comício na Central do Brasil,  no qual apoia claramente reformas de base para o país, Jango é 
taxado de comunista por seus opositores. Em resposta ao Comício, paulistas vão às ruas na Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade, pedindo intervenção militar e defendendo a propriedade privada e a 
família tradicional. 

 

Questão Contexto  

Jânio Quadros tinha uma falha política externa em meio a Guerra Fria. Dizia que, independente da 

ideologia, se fosse bom para o país, deveria ser feito. Isto ia em total desencontro com seu partido, 

políticos, influências, e até mesmo com seus tradicionais conceitos. A condecoração de Che Guevara 

partia do princípio da aproximação com Cuba visando intenções econômicas. 
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Pós-Modernismo (Prosa) 

 

Resumo 

 

Guimarães Rosa 

Considerado por muitos como o maior criador, em prosa, do século XX no Brasil e um dos maiores da cultura 

ocidental moderna, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908. Estudou medicina 

e trabalhou no interior de seu estado como médico da Força Pública.  

Conhecendo mais de uma dezena de idiomas, em 1934 prestou concurso para o Itamarati, onde trabalhou 

como diplomata e como embaixador. Faleceu aos 59 anos, no Rio de Janeiro, três dias após sua posse na 

Academia Brasileira de Letras.  

 

 

 

Estreou com Sagarana (1946), que renova o conto brasileiro. Em 1956, aparecem as sete novelas poéticas de 

Corpo de baile e Grande Sertão: veredas, romance filosófico, mítico e poético, em que funde prosa e poesia, 

narrativa intensa e criação de ritmos, metáforas e alegorias.  

Seus últimos livros compõem-se de histórias cada vez mais densas de poeticidade e simultaneamente mais 

breves. Primeiras estórias é um conjunto de contos nos quais as crianças, os velhos, os loucos - seres rústicos 

e em disponibilidade para a travessia existencial - vivem momentos de encantamento, de iluminação, de rara 

e ancestral poesia, que universalizam e reinventam literariamente o sertão, como ocorre em Tutaméia, Estas 

histórias e Ave palavra. 

Em “O dorso do Tigre”, Benedito Nunes discorre sobre Guimarães Rosa e diz “Os espaços que se entreabrem, 

na obra de Guimarães Rosa, são modalidades de travessia humana. Sertão e existência fundem-se na figura 

da viagem, sempre recomeçada - viagem que forma, deforma e transforma e que, submetendo as coisas à lei 

do tempo e da causalidade, tudo repõe afinal nos seus justos lugares”, confirmando a complexidade das obras 

do autor. 
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Características das obras de Guimarães Rosa 

• Regionalismo (universal: Sertão → mundo). 

• Vasculha com profundidade a natureza, captando seus anseios, inquietudes e desejos. 

• Dialeto mágico → reinvenção da linguagem. 

• Reprodução da fala do Sertanejo. 

• Sintaxe revolucionária. 

• Uso de neologismos. 

• Emprego de recursos poéticos (aliterações, assonâncias, ritmo, rimas). 

• Travessia: caráter concreto e simbólico (Sertão, Diabo, Amor, Medo). 

 

Clarice Lispector 

Nascida em Tchetchelnik, aldeia da Ucrânia, em 1925, e falecida no Rio de Janeiro, em 1977, Clarice Lispector, 

brasileira naturalizada, passou a infância em Recife, mudando-se para o Rio de Janeiro entre os 12 e 13 anos. 

Em 1944, com apenas 19 anos, publicou Perto do Coração Selvagem, romance que causou estranheza à crítica, 

pelas novidades que trazia: a sondagem do mundo interior, as profundezas do subconsciente relativizando o 

enredo, a ação, como em Virgínia Wolf, James Joyce e Marcel Proust.  

 

 

 

Além de outros romances, como O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo G.H., Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, A Hora da Estrela e Água Viva, Clarice publicou alguns livros de contos, 

sendo o primeiro Laços de Família, um verdadeiro mergulho nos bastidores do universo familiar, e em especial 

na “doce náusea” da condição feminina dentro desse universo. Alguns contos e A Legião estrangeira, com 

contos e crônicas, constituem outras obras da escritora. 

“A leitura de Clarice é difícil e trabalhosa. Exige do leitor a mesma atenção concentrada e tensa, mas também 

o mesmo intenso abandono que se intui presente no ato da escrita. Se Clarice escreve com o corpo, o seu 

leitor não pode lhe conceder apenas a fria racionalidade de seu intelecto. Deve deixar-se invadir, aceitar a 

agressão.  

[...] 
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Às vezes, a página pega-nos como uma droga, uma súbita alegria do corpo todo, por simpatia, sintonia, 

revelação. Outras vezes, queremos recusá-la como um prato demasiado gorduroso, álcool puro sem base 

material. Daí as razões de sua popular impopularidade. Seus fãs são como uma confraria de adeptos, sempre 

a relembrarem-se, um ao outro, não episódios ou personagens, nem situações ou palavras [...] mas a 

reviverem sensações: um cheiro, um arrepiar de pele, um vazio de alma”. 

Luciana Stegagno Picchio. Epifania de Clarice. Revista Remate de Males. nº9, UNICAMP/Campinas, 1989. 

 

Características das obras de Clarice Lispector: 

• Narrativa altamente intimista 

• Narrativa fragmentada: sobreposição dos planos narrativos 

• Mergulho profundo no fluxo de consciência dos personagens 

• Desmoronamento das barreiras espaço-temporais 

• Geralmente os personagens se encontram em busca de “algo”: suas identidades/individualidades 

• Técnica digressiva de narrar 

• Tempo da narrativa: psicológico 

• Epifania: revelação 

• A linguagem traduz os sentimentos das personagens e os transmite ao leitor. 

 

Temáticas: 

• Temáticas humanas e universais 

• O difícil reconhecimento do outro 

• Hipocrisia das relações sociais familiares 

• Papel social da mulher 

• A própria linguagem 
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1, 2 e 3. 

 

 

Vocabulário:  

1 encalcar – comprimir  

2 matula – saco com comida  

3 bubuiar – flutuar  

4 tororoma – corrente fluvial forte e ruidosa  

5 proar – pôr a proa em uma dada direção 

 

1. A terceira margem do rio expressa o estranhamento de um personagem – o pai – em meio a suas 

relações pessoais, à sociedade, à cultura e ao mundo. Esse sentimento não pode ser identificado com 

a ideia de:  
a) loucura  

b) exclusão  

c) pobreza  

d) obsessão 
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2. “Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse 

falimento?” (l. 60 - 62)  
Ao utilizar o vocábulo falimento, o personagem assume sua incapacidade para:  

a) prever o futuro  

b) substituir o pai  

c) esquecer a infância  

d) encontrar a verdade 

 

3. “De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-rio-rio, o rio 

– pondo perpétuo.” (l. 24 - 27)  
“Se o meu pai, sempre fazendo ausência” apresenta o seguinte valor argumentativo em relação ao 

fragmento anterior:  

a) causa  

b) comparação  

c) consequência  

d) exemplificação 

 

4. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 

antes da pré-história havia pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 

Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
[…] 
Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.  Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […]  Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 
Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual – há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 

saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que 

justificaria o começo – como a morte parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se 

essa peculiaridade porque o narrador: 

a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos 
que a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 
exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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Texto para as questões 5 e 6. 

 

 
 

5.  “Uma aprendizagem” ou “O livro dos prazeres” tem como protagonista uma personagem – Lóri –, que 

se depara com a descoberta do amor em sua totalidade, iniciando a busca do reconhecimento de si 

mesma, do mundo e do outro – Ulisses. 
A alternativa que melhor expressa esse processo de descoberta pela personagem Lóri é: 

a) “Só então ela se surpreendeu consigo própria.” (!. 10) 

b) “Os dois se olharam em silêncio. “ (!. 11) 

c) “E ele com os olhos miúdos quis que ela não fugisse” (!. 13 - 14) 

d) d)“– Mas eu sei, eu vou saber sempre.” (!. 17) 

 

6. “Ela se despediu de Ulisses quase correndo: ele era o perigo.” (!. 38 - 39) 
Na percepção de Lóri, Ulisses representa o perigo. 

Pela leitura do texto, isso se explica porque ele foi capaz de: 

a) ameaçá-la com uma crítica inesperada 

b) assustá-la com uma interpretação insensível 

c) contrariá-la com um questionamento irônico 

d) inquietá-la com um sentimento desconhecido 
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7. Leia o texto a seguir e responda à questão. 
 

“Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem — ou é o homem arruinado, 

ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! — é o que digo. 

O senhor aprova? Me declare tudo, franco — é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. Este 

caso — por estúrdio que me vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga 

que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião 

compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela — já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece de ter uma 

aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, 

então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu estado preto, nas 

criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças — eu digo. Pois não é o ditado: “menino — trem 

do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na rua, no meio 

do redemunho...” 
Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 

 

O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos 

linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, está: 

a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na voz da 
personagem. 

b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. 

c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. 

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. 

e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. 
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8. A partida de trem 
“Marcava seis horas da manhã, Angela Prain pagou o táxi e pegou sua pequena valise, Dona Maria Rita 

de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha 

bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade, 

e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto 

— e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo 

gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. Sem que 

neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, 

surpreendeu-se um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas 

para o caminho. 

Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 

-A senhora deseja trocar de lugar comigo? 

Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, Mas 

parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filligranado de ouro espetado no peito, 

passou a mão pelo broche. Seca.  Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 

- É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?” 
LISPECTOR, C. Onde estiveste de noite. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 

 

A descoberta de experiências emocionais com base no Cotidiano é recorrente na obra de Clarice 

Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a): 

a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada 

b) anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. 

c) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. 

d) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. 

e) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. 
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9. Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e 

lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: — Zé-Zim, por 

que é que você não cria galinhas-d‘angola, como todo o mundo faz?  
— Quero criar nada não... — me deu resposta: 
 — Eu gosto muito de mudar... [...]  
Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção.  
[...]  
Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra.  
[...]  
Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos 

trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali 

onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. 
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento). 

 

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das 

áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre 

agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador: 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus 
agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. 

b) descreve o processo de transformação de um meeiro — espécie de agregado — em proprietário de 
terra.  

c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no 
trabalho da terra. 

d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de 
homem livre e, ao mesmo tempo, dependente.  

e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de proprietário de terras. 

 

10. O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. E, outra coisa: o diabo, é às 

brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza de traiçoeiro — dá gosto! A força dele, quando quer — 

moço! —me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho — assim 

é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. 
Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa 

 

Marque a afirmação que não corresponde: 

a) trata-se de uma narrativa oral, perceptível pelo uso de vocativos como “senhor” e “moço”. 

b) Deus age sutilmente (“lei do mansinho”), enquanto o diabo o faz de maneira escancarada (“às 
brutas”) 

c) na vida, tudo flui incessantemente, nada é estático: “as pessoas não estão sempre iguais, ainda 
não foram terminadas”. 

d) o milagre resulta do inesperado, do modo contido (“se economiza”), e não do espalhafatoso. 

e) o termo “traiçoeiro” atribuído a Deus possui um sentido pejorativo, depreciativo. 
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Gabarito 

 

1. C 
Não fica claro se as questões financeiras são tão decisivas quanto as demais. O pai vai para longe de 
todos em uma busca obsessiva e considerada por muitos louca por uma fuga à realidade. 
 

2. B 
O personagem entra em conflito quando se vê confrontado pela possibilidade de substituir o pai e foge.  
 

3. A 
Apesar de ser introduzida pelo termo “se”, a oração é causal.  

 
4. C 

Os questionamentos sobre o mundo e a existência são combustíveis para a escrita do autor. 

 

5. A  

– “consigo própria” indica o direcionamento pessoal e subjetivo.  

 

6. D 
Inquietá-la com a descoberta do amor. 
 

7. D 
A fala do sertanejo é fielmente copiada à narrativa, configurando característica da geração de 30.  
 

8. E 
“Uma velha não pode comunicar-se” ou “Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora”. O ápice 
desse isolamento, no trecho, é a última fala de Dona Maria Rita, que se mostra surpresa que alguém se 
dirija a ela e se preocupe com sua comodidade. 
 

9. D 
A ideia de liberdade é questionada quando, apesar de livre, as amarras que seguram o sertanejo em seu 
trabalho e lugar são bem rígidas.  
 

10. E 
O texto ironiza as ações de Deus.  
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Matemática 

 

Classificação de sistemas lineares  
 

 

Resumo 

 

Um sistema de equações lineares é simplesmente um conjunto de equações lineares.  

Definição: Um sistema de m equações lineares em n variáveis (ou incógnitas) é um conjunto de equações 

lineares da forma: 

 

onde 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑘 para i = 1, ..., m, j = 1, ..., n e k = 1, ..., m, são constantes reais, chamados os coeficientes do 

sistema. 

 

Operações Elementares:  

1. Trocar duas equações do sistema de posição.  

2. Substituir uma equação pela mesma equação multiplicada por um escalar diferente de 0.  

3. Substituir uma equação pela mesma equação somada a outra equação multiplicada por um escalar. 

 

Método de Escalonamento 

Um sistema linear é dito escalonado se a última linha tiver apenas uma incógnita, a penúltima duas, e assim 

sucessivamente até a primeira linha onde terão todas as incógnitas. Segue exemplo de um sistema 

escalonado: 

 

Procedimentos para escalonar um sistema 

● Fixamos como 1ª equação uma das que possuam o coeficiente da 1ª incógnita diferente de zero. 

● Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita 

das demais equações. 

● Anulamos todos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação. 

● Repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. 

 

Exemplo: 

Dado o sistema linear: 
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Vamos resolver o sistema pelo método de escalonamento. 

 

 

 

 

 

Método da Substituição 

Solução de sistemas pelo método da substituição. 

Passo 1: Escolher uma incógnita e calcular seu valor algébrico. 

Passo 2: Substituir o valor algébrico da incógnita na outra equação. 

Passo 3: Calcular o valor numérico de uma das incógnitas. 

Passo 4: Substituir o valor numérico de x em qualquer uma das duas equações e encontrar o valor numérico 

de y. 

 

Exemplo: Encontre a solução do sistema a seguir: 

 

 

Solução: Primeiramente, escolha uma incógnita para isolar. Para esse sistema, isolaremos y 

na primeira equação. Observe os cálculos na seguinte imagem: 

 

 

 

Por meio dos passos 2 e 3, substitua y na outra equação e encontre o valor numérico de x, como na 

imagem: 
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Após encontrar o valor numérico de x, escolha uma das equações para cumprir o quarto e último passo: obter 

o valor numérico de y. Escolhemos, para isso, a primeira equação. Observe: 

 

 

 

A solução desse sistema é S = {5, 2}. 

 

Classificação de um Sistema Linear 

Um sistema linear é classificado de acordo com o número de soluções. Podemos ter: 

 

● Sistema possível e determinado (SPD): tem apenas uma solução. 

O sistema     é possível e determinado pois o par ordenado (1,6) é sua única solução. 

 

● Sistema possível indeterminado (SPI): tem infinitas soluções. 

O sistema  apresenta infinitas soluções como por exemplo: (1,1,2), (0,2,4), (1,0,1), …. . 

 

● Sistema Impossível (SI): não tem solução. 

O sistema  não possui nenhum par ordenado que satisfaça as duas equações ao mesmo 

tempo. 
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O processo de escalonamento pode também ser utilizado na discussão de sistemas lineares, porém é mais 

conveniente utilizar o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes aliado ao escalonamento. 

1º) Calcula-se o determinante; 

● Se o determinante for diferente de zero, temos as condições dos parâmetros para que o sistema seja 

SPD; 

2º) Assumimos o determinante igual a zero e substituímos no sistema; 

3º) Escalonamos o sistema obtido até a última linha; 

 

Exemplo: 

Discuta o sistema {𝑎𝑥 + 2𝑦 = 1 𝑥 + 𝑦 = 𝑏  

 

1º) Calculamos o determinante: 

𝐷 = |𝑎 2 1 1 | 

𝐷 = 𝑎 − 2 

Se 𝐷 ≠ 0 → 𝑎 ≠ 2, teremos SPD (Sistema Possível e Determinado) 

 

2º) Assume D=0, logo a=2 e substituímos no sistema: 

 

{2𝑥 + 2𝑦 = 1 𝑥 + 𝑦 = 𝑏  

Resolvendo temos que 𝑏 =
1

2
 

Logo, temos 

𝑎 ≠ 2 → SPD 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 =
1

2
 →SPI 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 ≠
1

2
→SI 
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Exercícios 

 

1. O sistema de equações  possui: 

a) nenhuma solução. 

b) uma solução. 

c) duas soluções. 

d) três soluções. 

e) infinitas soluções. 

 

2. Considerando o sistema  analise as afirmativas abaixo e conclua. 

a) O sistema é impossível. 

b) O sistema é possível e indeterminado. 

c) O sistema é possível e determinado. 

d) O sistema admite como solução única x = 4, y = 8, z = –11. 

e) O sistema admite como solução, para qualquer valor de x a terna (x, x, 5x). 

 

 

3. Analise as afirmativas abaixo. 

I. O sistema  é possível e indeterminado. 

II. O sistema  é possível e determinado. 

III. O sistema  é impossível. 

Marque a alternativa correta. 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II é verdadeira. 

c) Apenas III é verdadeira. 

d) Apenas I é falsa. 

e) Apenas III é falsa. 
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4. Sejam as matrizes 

e  

 

Em relação à equação matricial  é correto afirmar que  

a) é impossível para     

b) admite solução única para     

c) toda solução satisfaz à condição     

d) admite a terna ordenada  como solução.    

 

 

5. Sobre o sistema linear de equações: 

 

É dito que 

I. O sistema é indeterminado 

II. x=1, y=0, z=2 é solução do sistema 

III. O sistema possui uma e somente uma solução 

IV. Se z=1, então x=1 e y=-1 

V. O sistema é homogêneo 

São verdadeiras a(s) assertiva(s): 

a) I 

b) II 

c) II e III 

d) III e IV 

e) V 
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6. Considere o seguinte problema: Determinar dois números inteiros tais que a diferença entre seus 

dobros seja igual a 4 e a soma de seus triplos seja igual a 9. Esse problema pode ser resolvido por meio 

do sistema de equações.  

 

 

e a conclusão correta a que se chega é que esse problema  

a) não admite soluções.    

b) admite infinitas soluções.    

c) admite uma única solução, com valores de x e y menores que 5.    

d) admite uma única solução, com valores de x e y compreendidos entre 5 e 10.    

e) admite uma única solução, com valores de x e y maiores que 10. 

 

 

7. Na peça “Um xadrez diferente”, que encenava a vida de um preso condenado por crime de “colarinho 

branco”, foi utilizado como cenário um mosaico formado por retângulos de três materiais diferentes, 

nas cores verde, violeta e vermelha. Considere que x, y e z são, respectivamente, as quantidades, em 

quilos, dos materiais verde, violeta e vermelho utilizados na confecção do painel e que essas 

quantidades satisfazem o sistema linear. 

 

 

 

Sobre a solução desse sistema e a quantidade dos materiais verde, violeta e vermelho utilizada no 

painel, afirma-se: 

I. O sistema tem solução única e x + y + z = 120, isto é, a soma das quantidades dos três materiais 

empregados é 120 quilo. 

II. O sistema não tem solução, é impossível determinar a quantidade de cada material empregado. 

III. O determinante da matriz dos coeficientes a qual está associada ao sistema é diferente de zero e 

x = 2y e y = 3z. 

IV. O determinante da matriz dos coeficientes a qual está associada ao sistema é zero. O sistema tem 

solução, porém, para determinar a quantidade dos materiais utilizados, é necessário saber 

previamente a quantidade de um desses materiais.  

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e III. 

e) apenas IV.    
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8. É dado o sistema . Determine o valor de m para que o sistema seja homogêneo 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 

9. Dado o sistema , para que valores de m o sistema admite somente a solução trivial: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

10.  A alternativa CORRETA que indica o valor de a para que a seguinte equação matricial admita somente 

a solução trivial é: 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
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Gabarito 

 

1. B 

 

Um par de solução (2, - 3). 

 

2. B 

 

Note que temos 2 equações e 3 incógnitas logo pelo menos uma das incógnitas ficará em função das 

outras. Como as linhas não são múltiplas o sistema não é impossível. Logo é possível e indeterminado. 

 

3. B 

I. Falso, pois  tem uma única solução (2,3) 

II. Verdadeiro, ,pois 

 

 

(1,2,-1) é solução única. 

III. Falso, pois  admite infinitas soluções, pois as linhas são proporcionais 

Logo apenas a II é verdadeira 
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4. C 

 

 

 

 

5. D 

Somando as duas primeiras equações, temos: 3x=3, logo x=1. Substituindo esse valor nas demais 

equações 

 

Analisando as letras, apenas a III e IV são verdadeiras, as outras são falsas. 

 

6. A 

 

Como é exigido que eles sejam inteiros e nem x nem y são, logo não tem solução. 

 

7. E 
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8. B 

Sistema homogêneo é quando os termos independentes são iguais a zero. 

 

 

9. B 

Para admitir apenas a solução trivial, x=0 e y=0. Para isso,  

 

10. D 
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Problemas envolvendo sistemas lineares 
 

 

Exercícios 

 

1. Uma coleção de 12 livros foi distribuída entre Augusto e Bárbara. Se Augusto tivesse recebido três livros 

a mais do que recebeu dessa coleção, então a quantidade de livros recebida por ele seria igual ao dobro 

da quantidade de livros recebida por Bárbara. O número de livros que Bárbara recebeu é igual a: 

a) 8. 

b) 7. 

c) 5. 

d) 4. 

 

 

2. Em um programa de televisão um candidato deve responder a 20 perguntas. A cada pergunta 

respondida corretamente, o candidato ganha R$ 500,00, e perde R$ 300,00 por pergunta não respondida 

ou respondida incorretamente. Se o candidato ganhou R$ 7.600,00, o numero de perguntas que acertou 

é:  

a) 19 

b) 16 

c) 20 

d) 17 

e) 18 
 

 

3. Uma empresa de telefonia móvel cobra de seus clientes R$ 0,20 por minuto, para ligações entre 

telefones habilitados por ela, e R$0,30 por minuto para ligações entre telefones habilitados por ela e 

outras operadoras. Um cliente dessa empresa pagou R$ 24,00 referentes a 100 minutos de ligações 

efetuados nos dois modos. O número de minutos que esse cliente utilizou, ligando para telefones de 

outras operadoras é: 

a) 15 

b) 30 

c) 40 

d) 55 

e) 60 
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4. Em uma mesa de uma lanchonete, o consumo de 3 sanduíches, 7 xícaras de café e 1 pedaço de torta 

totalizou R$ 31,50. Em outra mesa, o consumo de 4 sanduíches, 10 xícaras de café e 1 pedaço de torta 

totalizou R$ 42,00. Então, o consumo de 1 sanduíche, 1 xícara de café e 1 pedaço de torta totaliza o 

valor de 

a) R$ 17,50 

b) R$ 16,50 

c) R$ 12,50 

d) R$ 10,50 

e) R$ 9,50 

 
 

5. Um supermercado vende três marcas diferentes de sabão em pó, embalados em caixas de 1kg. O preço 

da marca A é igual à metade da soma dos preços das marcas B e C. se uma cliente pagar R$14,00 pela 

compra de dois pacotes do sabão A, mais um pacote do sabão B e mais um do C, o preço que ela 

pagaria por três pacotes do sabão A seria?  

a) R$12,00  

b) R$10,50  

c) R$13,40 

d) R$11,50 

e) R$13,00 
 

 

6. Considere duas situações distintas de equilíbrio entre os pratos de uma mesma balança em que foram 

pesados um mesmo saco de cenouras e um mesmo saco de batatas, conforme representados abaixo. 

 

A razão c/b entre o saco de cenouras (C) e o peso do saco de batatas (B) é 

a) 1 

b) 37/61 

c) 3/5 

d) 13/22 
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7. Um caixa automático de um banco só libera notas de R$5,00 e R$ 10,00. Uma pessoa retirou desse 

caixa a importância de R$ 65,00, recebendo 10 notas. Qual o produto do número de notas de R$ 5,00 

pelo número de notas de R$ 10,00?  

a) 16 

b) 25 

c) 24 
d) 21 

 

 

8. Considere quatro números naturais tais que quando adicionados três a três resultem em: 152, 163, 175 

e 185. Sobre esses quatro números é correto afirmar que: 

a) todos são números que 70; 

b) nenhum é múltiplo de 10; 

c) apenas um é número primo; 

d) algum é quadrado perfeito. 

 

 

9. Ao descontar um cheque, recebi somente notas de R$ 10,00 e R$ 50,00, em um total de 14 notas. 

Quando fui conferir, descobri que o caixa havia se enganado, pois recebi tantas notas de R$ 50,00 

quanto as de R$ 10,00 que deveria ter recebido e vice-versa. Percebido o erro, verifiquei que, se gastasse 

R$ 240,00 da importância recebida, ainda ficaria com o valor do meu cheque. Qual era o valor do meu 

cheque? 

a) R$ 540,00  

b) R$ 300,00  

c) R$ 480,00  

d) R$ 240,00 
 

 

10. Jorge, marcos e Paulo são três irmãos que adoram colecionar figurinhas. 

- Jorge e Marcos têm, juntos, 110 figurinhas 

- Jorge e Paulo têm, juntos 73 figurinhas 

- Marcos e Paulo têm, juntos 65 figurinhas 

Quem tem mais figurinhas e quantas são elas? 

a) Paulo com 14 figurinhas 

b) Marcos com 56 figurinhas 

c) Jorge com 59 Figurinhas 

d) Jorge e Marcos, ambos com 55 figurinhas. 
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Gabarito 

 

1. C 

Considere a para os livros recebidos por Augusto e b os recebidos por Bárbara: 

 

 

2. D 

C certa

E errada

C E 20 (.3) 3C 3E 60

500C 300E 7600 (:100) 5C 3E 76

8C 136

C 17

→

→

+ = + = 
 

− = − = 

=

=  

 

3. C 

0,2x 0,3y 24 (.10) 2x 3y 240

x y 100 (.-2) 2x 2y 200

y 40

x 60

+ = + = 
 

+ = − − = 

=

=  
 

4. D 

s sanduíche

c xícara de café

t pedaço de torta

3s 7c t 31,50 (.3) 9s 21c 3t 94,5
s c t 10,50

4s 10c t 42,00 (. 2) 8s 20c 2t 84

→

→

→

+ + = + + = 
  + + = 

+ + = − − − − =   

 

5. B 

B C
A 2A B C

2

14 2A B C

14 4A

A 3,5

3A 3.3,5 10,5

+
=  = +

= + +

=

=

= =  
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6. D 

 

 

7. D 

Notas de 5: x e Notas de 10: y

x y 10 (. 5) 5x 5y 50

5x 10y 65 5x 10y 65

5y 15

y 3

x 3 10

x 7

x.y 3.7 21

+ = − − − = − 
 

+ = + = 

=

=

+ =

=

= =  

 

8. C 
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9. B 

V valor do cheque 10x 50y

R valor recebido 50x 10y

R 240 V

50x 10y 240 10x 50y

40x 40y 240

x y 6

como,

x y 14

logo,

x y 14

x y 6

2x 20

x 10

y 4

= = +

= = +

− =

+ − = +

− =

− =

+ =

+ =


− =

=

=

=  

 

10. C 

Sejam m, j e p a quantidade de figurinhas de Marcos, Jorge e Paulo: 
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Esfera, inscrição e circunscrição  

 

Resumo 

 

Esfera 

Esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica fechada e que tem todos os seus pontos à 

mesma distância de um ponto em seu interior. 

 

 

 

Área da superfície esférica: 

Seja uma esfera de centro O e raio R. A área da superfície esférica é dada pela fórmula: 

4 ²esfS R=   

 

Volume de uma esfera: 

Como Arquimedes deduziu a fórmula da esfera? 

Arquimedes pegou um cilindro de raio r e encheu-o de líquido. Colocou um recipiente por baixo do cilindro 

e, em seguida colocou dentro do cilindro uma esfera de raio r. Ao fazê-lo o líquido que estava dentro do cilindro 

transbordou para o recipiente. Deitou fora o líquido que sobrou (dentro do cilindro) e colocou o líquido do 

recipiente novamente dentro do cilindro verificou assim que o líquido da esfera ocupava 2/3 do cilindro: 

 

22 2 2 4 ³
2

3 3 3 3
esfera cilindro b

r
V V A h r r


= =   =   =  
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Logo: 

4 ³

3
esf

R
V


=  

 

 

Secção em uma esfera 

Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Sendo R o raio da esfera, d a distância do plano secante 

ao centro e r o raio da seção, observe: 

                  

Assim, pelo triângulo pitagórico, temos que: 

² ² ²R d r= +  

 

Calota esférica 

Se cortarmos a esfera por um plano que não contém seu centro, as superfícies formadas se chamarão 

de calotas esféricas. 

 

A área da calota esférica é dada pela fórmula S 2calota r h=   

O volume da calota esférica é dado pela fórmula ( ) ( )
2

2 2V 3 3
6 3

calota

h h
r h R h

 
= + = −  
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Fuso e cunha esférica 

O fuso esférico é uma parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de 

um ângulo   em torno de seu eixo: 

 

Já a cunha esférica é a parte da esfera que se obtém ao girar um semicírculo em torno de seu eixo de um 

ângulo  . A área e o volume do fuso esférico e da cunha esférica, respectivamente, podem ser obtidos por 

uma regra de três simples: 

2360   4

  S fuso

r



 − − − −

− − − − − −
     e     

34
360   

3

  Vcunha

r



 −−−−

−−−−−−

 

Assim, chegamos nas fórmulas: 

3

V
270

cunha

r 
=      e     

2

S
90

fuso

r 
=  

 

 

Inscrição e Circunscrição de Sólidos 

Nesta aula apresentaremos através de exemplos inscrição e circunscrição dos sólidos mais comuns: prisma, 

pirâmide, cilindro, cone e esfera. 

 

Esfera e Cubo 

 

Esfera inscrita em cubo 

 

 

O diâmetro da esfera será igual a aresta do cubo 

 

2
2

a
r a r=  =  

 

 

 

Esfera circunscrita em cubo 

 

O diâmetro da esfera será igual a diagonal do cubo 

 

   

                                
3

2 3
2

a
r a r=  =  
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Prisma e cilindro 

 

Prisma inscrito em cilindro 

 

 

O raio da base do cilindro é o raio da 

circunferência  circunscrita à base do prisma. 

 

Prisma circunscrito em cilindro 

 

 

O raio da base do cilindro é o raio da 

circunferência inscrita à base do prisma. 

 

Pirâmide e cone 

 

Pirâmide inscrita em cone 

 

O raio da base do cone é o raio da circunferência 

circunscrita à base da pirâmide. 

 

 

Pirâmide circunscrita em cone 

 

O raio da base do cone é a apótema da base da 

pirâmide. 

 A geratriz do cone é o apótema da pirâmide. 
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Cilindro e cone 

 

Cilindro Circular reto inscrito em cone reto 

 

 

Usando os elementos indicados nas figuras, temos: 

g r H h
ADE ABC

G R H

G g R r h
EDF ABC

G R H

g r H h
ADE EFC

G g R r h

−
   = =

− −
   = =

−
   = =

− −

 

 

Cilindro e esfera 

 

Cilindro inscrito numa esfera 

 

O raio da base r e a altura h de um cilindro inscrito 

numa esfera de raio R possuem a seguinte 

relação: 

( ) ( )
2 222 2r h R+ =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro circunscrito a uma esfera 

 

O cilindro circunscrito a uma esfera é um cilindro 

equilátero cujo raio da base é igual ao raio da 

esfera 

 

2h r=
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Exercícios 

 

1. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro 

medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica 

do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o 

melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de 

pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão 

afixados os doces. 

 
 
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h, em 

centímetro, igual a 

a) 5 - √91/2 

b) 10 - √91 

c) 1 

d) 4 

e) 5 
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2. Oscar Niemayer é um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura 

moderna internacional. Ele contribuiu, através de uma doação de um croqui, para a construção do 

planetário da UFSM, um marco arquitetônico importante da cidade de Santa Maria. 

 

Suponha que a cobertura da construção seja uma semiesfera de 28 m de diâmetro, vazada por 12 

partes iguais, as quais são aproximadas por semicírculos de raio 3 m. Sabendo que uma lata de tinta é 

suficiente para pintar 39 m2 de área, qual a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar 

toda a cobertura do planetário? (Use π = 3)  

a) 20.  

b) 26.  

c) 40.  

d) 52.  

e) 60. 

 
 

3. Derretendo uma peça maciça de ouro de forma esférica, quantas peças da mesma forma se pode 

confeccionar com este ouro, se o raio das novas peças é um terço do raio da anterior? Admita que não 

houve perda de ouro durante o derretimento.  

a) 3  

b) 9  

c) 18  

d) 21  

e) 27  
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4. Tem-se um recipiente cilíndrico, de 3 cm de raio, com água. Se mergulharmos inteiramente uma bolinha 

nesse recipiente, o nível da água sobe cerca de 1,2 cm. Sabe-se então, que o raio da bolinha, 

desprezando-se as casas decimais, vale: 

a) 1 cm 

b) 1,5 cm 

c) 2 cm 

d) 2,5 cm 

e) 3cm 

 

 

 

5. Na fotografia abaixo, observam-se duas bolhas de sabão unidas. 

 

Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, 

conforme ilustra o esquema: 

 

Considere duas bolhas de sabão esféricas, de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre 

seus centros A e B é igual ao raio R. 

A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida: 

a)  

b)  

c)  

d)  
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

6. Um designer criou pesos para papel usando cubos e esferas. Nas peças criadas a esfera está inscrita 
no cubo, que tem aresta medindo 6 cm. Para dar um efeito visual, ele colocou na parte interna do cubo, 
e externa à esfera, um líquido vermelho. Com 1 litro desse líquido o designer pode confeccionar no 
máximo quantas peças?  

a) 9  

b) 12  

c) 18  

d) 24  

e) 27 

 

 

7. Bolas de tênis são vendidas, normalmente, em embalagens cilíndricas contendo 3 unidades.  

 

Supondo-se que as bolas têm raio a em centímetros e tangenciam as paredes internas da embalagem, 

o espaço interno dessa embalagem que NÃO é ocupado pelas bolas é, em cm³ 

a) 2 ³a   

b) 
4 ³

3

a
 

c) 
³

3

a
 

d) ³a  

e) 
2 ³

3

a
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8. O modelo astronômico heliocêntrico de Kepler, de natureza geométrica, foi construído a partir dos cinco 

poliedros de Platão, inscritos em esferas concêntricas, conforme ilustra a figura abaixo: 

A razão entre a medida da aresta do cubo e a medida do diâmetro da esfera a ele circunscrita, é: 
 

 
 

a) 3   

b) 
3

2
  

c) 
3

3
                                             

d) 
3

4
  

 

 

9. Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo reto retângulo, de base quadrada, como 

mostra a figura. A razão b/a entre as dimensões do paralelepípedo é 
3

2
 e o volume do cone é π. 

Então, o comprimento g da geratriz do cone é 

 

a) 5  

b) 6  

c) 7  

d) 10  

e) 11 
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10. Um cubo tem quatro vértices nos pontos médios das arestas laterais de uma pirâmide quadrangular 

retangular, e os outros quatro na base da pirâmide, e os outros quatro na base da pirâmide, como 

mostra a figura abaixo. 

 

a) 

3

4  

b) 

1

2  

c) 

3

8  

d) 

1

8  
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Gabarito 

 

1. C 

Observando o triângulo pitagórico OAB, temos 4OA = . 

Logo, h + 4 = 5.      
h = 1. 

 

2. B 

Observe: 

 

 

 
 

3. E 

Primeiro, calculamos o volume da esfera maior e depois calculamos o volume da esfera menor: 

3

4
³

3

4 4 ³

3 3 3 27

Por fim, dividimos uma pela outra:

4
³

3 27
4 ³

3 27

maior

menor

maior

menor

V R

R R
V

R
V

RV



 





=

 
= = 

 

= =

  

 

4. C 

Temos que o o volume da esfera é justamente o desnível da água, ou seja: 

4 ³
3²(1, 2)

3
esfera

R
V


= =

  

Resolvendo a equação, temos que R ≈ 2. 

  

2 
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5. C 

Considerando um ponto C pertencente à circunferência de contato das duas bolhas, têm-se 

AB AC BC R= = =  e o triângulo equilátero ABC. 

 

Prolongando-se a altura relativa ao vértice C até o ponto D da mesma circunferência, tem-se o diâmetro 

CD do círculo de contato. O raio X desse círculo corresponde à altura do triângulo equilátero ABC. 

 

 

Assim, 
3

2

R
x =  . 

Portanto, a área do círculo é 

2

3 3 ²
. ²

2 4

R R
S x


 

 
= = =  

 
 

 

6. A 

Observe: 
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7. A 

Primeiro, é importante reparar que h = 6r.  

Agora, sabemos que o volume do cilindro é πr²h = πr²6r = 6πr³ . Temos que calcular o volume de cada 

esfera: 

4 ³

3

r
. Como são 3 iguais, temos que o volume total das 3 é: 4 ³r .  

Por fim, o volume do espaço não ocupado é 6πr³ - 4πr³ = 2πr³. Como o raio r = a, então, 2πa³. 

 

8.  C 

Como o cubo está inscrito na esfera, teremos: 

3 1 3
2 3

2 2 2 33

a a a
R R a

R R
=  =  =  =

  
 

9. D 

=
=  

=

b 3xb 3

a 2xa 2
 

 

 

Aplicando Pitágoras em ABC: g²= x² + 9x², =g x 10  

O volume do cone é  . Logo: 


=  =  =
x².3x

x³ 1 x 1
3

. 

Assim =g 10  
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10. C 

Seja x o lado do cubo e y o lado da base da pirâmide. 

 

Se a face superior do cubo divide as arestas laterais da pirâmide ao meio, os lados da base da pirâmide 

são o dobro do lado do cubo: y = 2x 

 

O mesmo acontece com a altura da pirâmide: H = 2x 

 

Volume do cubo: ³cV x=   

 

Volume da pirâmide: 
( ) ( )

2
2 2². 8 ³

3 3 3
p p

x xy H x
V V=  = =   

Assim, temos: 

 

3

8

c

p

V

V
=  
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Geometria Analítica: Equação da reta, relação entre retas e 

distância de ponto à reta 
 

 

Resumo 

 

A reta 

Uma reta é um conjunto de pontos colineares. 

 

 

 

Equação geral da reta 

‘’Em toda reta r do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo  

Em que a, b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente, e x e y são as coordenadas de um 

ponto P(x,y) genérico de r. Costuma-se escrever r:ax+by+c=0 

 

Equação reduzida da reta 

Uma equação reduzida da reta respeita a lei de formação dada por   onde x e y são os 

pontos pertencentes à reta. 

m-> O coeficiente a é chamado de coeficiente angular da reta. E      

 

1. Forma para encontrar a equação geral da reta, y1-y0=m(x1-x0) 

Temos que  
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1.1 

 

 

Temos que o ângulo formado entre a reta e o eixo x  é chamado de 𝜃 

No exemplo acima temos que: 𝜃<90° 

 

 

1.2 

 

 

Temos que o ângulo formado pela reta e o eixo x é chamado de 𝜃. 

No exemplo acima temos que 90< 𝜃<180° 

n-> O termo b é chamado de coeficiente linear da reta. 
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Equação segmentária da reta: 

A equação segmentária da reta tem a seguinte lei de formação:  

● -c/a -> é a abscissa do ponto de interseção com o eixo x 

● -c/b -> é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. 

 

 
 

Casos particulares 

Quando algum dos coeficientes da equação geral da reta é igual a zero, a reta apresenta uma propriedade 

especial, temos três casos: 

1. a=0 -> reta paralela ao eixo x. 

 

 

2. .b=0-> reta paralela ao eixo y. 
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3. c=0 

 

 

1. Posições relativas entre retas 

1.1. Retas paralelas: 

Duas retas são paralelas se apresentam a mesma inclinação em relação ao eixo x, ou seja, possuem o mesmo 

coeficiente angular. 

r sr//s        m = m
 

 

1.2 Retas perpendiculares: 

Duas retas r e s são perpendiculares se o produto de seus coeficientes angulares for igual a -1. 

r sr s        m .m 1⊥ = − 
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Distância entre dois pontos: 

Dado dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que 

tem os dois pontos por extremidades. 

1° caso: O segmento AB é paralelo ao eixo x 

 

 

 

Então a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B, isto é: 

| |a bd x x= −   

Exemplo: 

| 6 2 |

d 4

d = −

=  

 

2° caso: O segmento AB é paralelo ao eixo y 

 

 

Então a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as ordenadas de A e B, isto é: 

| y |a bd y= −  
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Exemplo: 

| 6 2 |

d 4

d = −

=  

 

3° caso: Quando o segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados. 

 

 

 

Temos então que a distância entre A e B é dada por: 

 

2 2

a b a bd= (x - x ) +(y - y )
  

 

Dadas uma reta de equação  e um ponto , a distância do ponto P à reta r é 

dada pela fórmula: 
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Exercícios 

 

1. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de 

operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. 

Segundo levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas 

ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos 

adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y 

de uma aeronave, registrada pela torre de controle, t minutos após o início dos procedimentos de 

pouso. 

 

 

 

Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear.  

De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por  

a) y = – 400t  

b) y = – 2000t  

c) y = 8000 – 400t  

d) y = 10000 – 400t  

e) y = 10000 – 2000t 
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2. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem 

lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar 

o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá 

uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O 

gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações 

realizadas. 

 

 

 

Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o 

objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a 

trajetória de B deverá  

a) diminuir em 2 unidades.  

b) diminuir em 4 unidades.  

c) aumentar em 2 unidades.  

d) aumentar em 4 unidades.  

e) aumentar em 8 unidades. 
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3. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de 

imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal 

analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. 

Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma 

nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As 

localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano: 

A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. 

 

 

O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas 

a) (65;35) 

b) (53;30) 

c) (45;35) 

d) (50;20) 

e) (50;30) 
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4. [Matemática + História] Analise o gráfico a seguir, que representa a população mundial, em milhões, 

entre os anos de 1800 e 2010. 

 

 

Denotando por p(t) a população mundial, em milhões, no ano t, é possível aproximar diferentes trechos 

do gráfico por funções afins. Com relação à dinâmica histórico-demográfica, representada no gráfico, 

observa-se, no período em que p(t) aproxima-se de  

a) 75t 144000,−  um aumento da estabilidade política mundial, evidenciado pela inexistência de 

conflitos internacionais.    

b) 75t 144000,−  uma redução das desigualdades socioeconômicas, com a coletivização dos meios 

de produção nos países socialistas.    

c)  

20t
11000,

3
−

 um aumento da expectativa de vida da população, com o desenvolvimento científico 

e tecnológico decorrente das corridas espacial e armamentista.    

d) 

20t
11000,

3
−

 uma redução da fome nos países africanos em decorrência do processo de 

descolonização, além da melhora das condições sanitárias e de saúde pública.    

e)  

20t
11000,

3
−

 uma redução das taxas de mortalidade nos países onde iniciou-se a Revolução 

Industrial, além da manutenção de elevadas taxas de natalidade.    

 

 

5. No plano cartesiano, a reta s: 4x – 3y +12 = 0 intersecta o eixo das abscissas no ponto A e o eixo das 

ordenadas no ponto B. Nessas condições, qual é a distância entre os pontos A e B? 

a) 5 

b) 5  

c) 2 2   

d) 2 

e) 2  
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6.  Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as equações 3x – 2y + 6 = 0 e 3x 

+ 4y – 12 = 0 representam duas retas concorrentes. A medida da área da região limitada por essas 

retas e pelo eixo dos x é : 

Dados: u.a. = unidade de área 

a) 9u.a.    

b) 10u.a.    

c) 11u.a.    

d) 12u.a.    

 

 

7. Na figura a seguir, as retas r, s, t, u são paralelas e seus coeficientes lineares estão em uma progressão 

aritmética de razão -2. 

 

 

 

 

Sabendo-se que a equação da reta p é 

1
y x 3

2
= − +

 e da reta u é y 3x 5,= −  o ponto de intersecção 

da reta p com reta s é  

a) 

4 19
,

7 7

 
 
          

b) 

8 17
,

7 7

 
 
            

c) 

12 15
,

7 7

 
 
      

d) 

16 13
,

7 7

 
 
   

e) 

18 11
,

7 7
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8. O Candy Crush é um dos jogos que virou febre nos últimos anos. Um joguinho no qual você precisa 

combinar doces simples e doces especiais que se encontram numa espécie de plano cartesiano. Há, 

na imagem abaixo, dois doces especiais: uma bomba colorida, que se encontra no ponto (8, 8); e uma 

rosquinha de coco, que se encontra no ponto (9, 2). Tomou-se como referencial o plano cartesiano 

indicado na imagem. Baseados nessas informações, podemos afirmar que a distância entre a bomba 

colorida e a rosquinha de coco, no plano cartesiano abaixo, é:  

 

a) 27  

b) 35   

c) 7  

d) 37  

e) 7 
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9. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o 

percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus 

atuais pontos de parada, representados por P e Q. 

 

 

Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 

existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 

pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são 

a) (290 ; 20). 

b) (410 ; 0). 

c) (410 ; 20). 

d) (440 ; 0). 

e) (440 ; 20). 
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10. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 

delimitando  quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro 

localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

 

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que 
atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P = (–5, 5), localiza-se um hospital público. 
A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de 
modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. 
Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria 
automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto 

a) (-5,0) 

b) (-3,1) 

c) (-2,1) 

d) (0,4) 

e) (2,6) 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. C 

 

 

3. E 
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4. E 

 

 

5. A 

 

 

6. A 

 

 

7. B 
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8. D 

 

 

9. E 

 

 

10. B 

 

 



 
 

 

 

1 

Português 
 

Modos de organização 

 

Resumo 

 

Narração 

A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes como, por exemplo, o foco 

narrativo, o tipo de discurso (direto, indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e os personagens. 

 

O foco narrativo 

Narrador em 1ª pessoa: Narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem que 

usa e de suas experiências. 

 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

 

Exemplo: 

“- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

– Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

– Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura.” 

 “Quincas Borba” de Machado de Assis 
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Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

 

Exemplo: 

“Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

horas.” 

 “Triste Fim de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto 

 

Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

 

Exemplo: 

“O marquês e D. Diogo, sentados no mesmo sofá, um com a sua chazada de inválido, outro com um copo de 

St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: fora 

o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse comer» 

como diziam – não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um cidadão 

sério, ótimo para chefe de Estado…” 

 “Os Maias” de Eça de Queirós  

O enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a própria 

narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

a) Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  

b) Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da narrativa.  

c) Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  

d) Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  
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O espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. Observe o conto abaixo:  

  

A velhinha contrabandista 

  Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na 

lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega - tudo malandro velho - começou a 

desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A 

velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela: 

- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a 

senhora leva nesse saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo, 

e respondeu: 

- É areia! 

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta 

para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, 

ordenou à velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. 

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com 

moamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o 

fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! O 

fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o 

que ela levava no saco era areia. 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço. Manjo essa coisa de 

contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 

- Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: 

- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a 

ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os 

dias? 

- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha. 

- Juro - respondeu o fiscal. 

- É lambreta. 

 Stanislaw Ponte Preta. Para gostar de ler, vol. 8. São Paulo, Ed. Ática, 1997 
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Descrição 

A descrição é um tipo textual que tem por objetivo descrever, ou melhor, fazer um retrato verbal de pessoas, 

objetos, cenas ou ambientes. Entretanto, é muito difícil encontrar um texto exclusivamente descritivo e o que 

ocorre são trechos descritivos no meio de textos narrativos. Para diferenciar os dois tipos de texto, deve-se 

perceber o caráter estático do texto descritivo enquanto o narrativo possui uma sequência de episódios.  

Nos textos descritivos há predomínio de adjetivos, frases nominais, períodos curtos e verbos de ligação que 

visam retratar em detalhes um ambiente, um personagem, um objeto etc. Além disso, a visão particular de um 

personagem também pode ser característica da descrição, que pode ser feita em primeira ou terceira pessoa. 

Se em primeira pessoa, é evidente que o personagem participa da história; se em terceira pessoa, o narrador 

descreve. Observe o fragmento narrativo com traços de descrição:  

 

 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios 

de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O 

favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua 

guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que 

vestia a terra com as primeiras águas.  

Alencar, José de. Iracema: lenda do Ceará - São Paulo: Via Leitura, 2016.  

 

Texto argumentativo  

O texto argumentativo é aquele em que defendemos um ponto de vista com o objetivo de convencer, persuadir 

ou influenciar o leitor ou ouvinte. Esse convencimento é feito mediante a apresentação de razões, em face da 

evidência das provas com base em um raciocínio coerente e consistente.  

Para que o leitor seja convencido de uma ideia, ela deve ser construída por meio de evidências. Ela pode ser 

comprovada por meio de exemplos, ilustrações, dados estatísticos, argumentos de autoridade, entre outros. 

A evidência é o elemento mais importante da argumentação, pois toda argumentação consiste em uma 

declaração seguida da prova.  Observe o texto abaixo:  

 

Até então, nunca tinha acreditado na afirmação sofrer é crescer. Afinal, atingir a maioridade sempre significou 

liberdade, ou seja, fazer tudo o que era proibido na adolescência. Ao pisar fora do território familiar, me deparei 

com as vantagens e as desvantagens de viver só. Tarefas domésticas como lavar a roupa, passar, fazer 

supermercado e cozinhar ganharam prioridade. Anos depois, quando fui estudar na Inglaterra, lembro da cena 

de um garoto de 17 anos, numa lavanderia, colocando duas enormes trouxas de roupa em três máquinas de 

lavar. Meias, toalhas e panos de prato dividiram a mesma água e o mesmo sabão em pó. O resultado foi 

catastrófico: peças esverdeadas e a certeza de que manter a roupa limpa, passada e sem manchas não é 

fácil. 
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Em diversos países, sair de casa jovem é um rito de passagem natural para a vida adulta. Uma espécie de 

serviço militar obrigatório para deixar de lado a dependência doméstica e provar que é possível se virar 

sozinho. Nos Estados Unidos, alguns estudantes preferem morar em alojamentos universitários mesmo 

quando a casa dos pais está localizada na mesma cidade. Além de ser encarado como uma forma de 

aproveitar ainda mais os anos da universidade, há uma certa pressão familiar para que os filhos cortem logo 

o cordão umbilical com os pais. 

(...)  

No Brasil, as condições econômicas tornam o ato de sair de casa um privilégio. Mas é claro que essa não é a 

única razão para ver tantos jovens de classe média – muitos deles com mais de 30 anos – protegidos no 

ninho dos pais. Além das diferenças culturais, há uma certa mentalidade que não estimula a autonomia dos 

jovens no país. Talvez o traço mais visível dessa mentalidade seja a resistência que os jovens brasileiros têm 

para aceitar trabalhos considerados “menos nobres”. É incrível como, por aqui, tarefas como trabalhar em 

fast-foods, servir mesas em restaurantes e carregar malas em hotéis são vistas com menosprezo. Os pais 

também são culpados disso. Preferem ver os filhos fazendo nada sob suas asas a tê-los exercendo uma 

atividade “não tão nobre” como primeiro emprego. Em vez de se orgulharem de vê-los batalhando seu espaço 

no mercado de trabalho, ficam preocupados com o que as outras famílias vão pensar – como se eles não 

fossem capazes de sustentar sua prole. 

É bem provável que esse comportamento típico da classe média brasileira seja uma herança da velha 

mentalidade da casa grande nas antigas fazendas, quando as famílias abastadas preparavam os seus filhos 

para se tornarem bacharéis e deixavam para os escravos todas as outras tarefas. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/ja-para-fora-de-casa/>. 

 

Texto injuntivo  

O texto injuntivo (ou instrucional) é aquele que explica sobre algo para o leitor para a realização de uma ação. 

Sua função é instruir para que ele seja capaz de realizar uma atividade. São exemplos desse tipo textual, os 

gêneros: receita médica, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, entre outros. Além disso, 

uma das características do texto instrucional é a utilização de verbos no modo imperativo para configurar 

“ordem” sobre o procedimento a ser realizado.  

Veja o exemplo abaixo:  
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Texto expositivo 

Comumente, o texto expositivo circular muito nas esferas acadêmicas e escolares: seminários, resumos, 

artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas etc.  

No texto expositivo, o objetivo central do locutor (emissor) é explicar ou expor determinado assunto, a partir 

de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação, enumeração. 

Veja um exemplo abaixo: 

 

Entrevista 

“Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? 

É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há 

gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, rolando, rolando, perdendo algumas 

sílabas e foi formando outra coisa que parece “Lis” e “peito”, em latim. É um nome que quando escrevi meu 

primeiro livro, Sérgio Milliet (eu era completamente desconhecida, é claro) diz assim: “Essa escritora de nome 

desagradável, certamente um pseudônimo…”. Não era, era meu nome mesmo. 

Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? 

Nunca. Porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata 

brasileiro, de modo que não conheci as pessoas que escreveram sobre mim. 

Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? 

Representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas do espírito. 

Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? 
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Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. 

Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã, chamada Tânia Kaufman, que 

escreve livros técnicos. 

Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? 

Não, eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia: “Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia 

poesias?” Eu fiquei boba… 

Nas raras entrevistas que você tem concedido surge, quase que necessariamente, a pergunta de como você 

começou a escrever e quando? 

Antes de sete anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo, inventei uma história que não acabava 

nunca. Quando comecei a ler comecei a escrever também. Pequenas histórias. 

Trecho da última entrevista com a escritora Clarice Lispector, concedida em 1977, ao repórter Júlio Lerner, da TV Cultura.  
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Exercícios 

 

1. “Quem um dia irá dizer que existe razão 

Nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade 

Como eles disseram 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer  

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

– Tem uma festa legal e a gente quer se divertir (…)”. 

Eduardo e Mônica. RUSSO, Renato. In: Legião Urbana – Dois. EMI, 1986. 

 

Sobre o tipo de narrador presente na música Eduardo e Mônica, é correto afirmar que se trata de um: 

a) Narrador personagem, pois, além de narrar os fatos, verídicos ou não, faz parte da história contada, 
sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, 
já que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. 

b) Narrador testemunha, pois é uma das personagens que vivem a história contada, mas não é uma 
personagem principal. 

c) Narrador onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos e o 
comportamento das personagens, podendo, inclusive, descrever situações simultâneas, embora 
essas ocorram em lugares diferentes. 

d) Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o 
narrador onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações e personagens, confere os 
fatos, mas apenas de um ângulo. 

e) Narrador onisciente neutro, pois relata os fatos e descreve as personagens, no entanto, não tenta 
influenciar o leitor com opiniões a respeito das personagens, falando apenas sobre os fatos 
indispensáveis para a compreensão da leitura. 
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2. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. 

 

Botafogo etc. 

"Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. 

Losangos tênues de ouro bandeiranacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da 

baía a Serra dos Órgãos serrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolah ia 

vinha derrapava em túneis. 

 

Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade.  

Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos 

de descrição, narração e dissertação; no entanto é difícil encontrar-se um trecho que seja só descritivo, 

apenas narrativo, somente dissertativo. 

   

Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de 

Oswald de Andrade: 

a) Narrativo-descritivo, com predominância do descritivo. 

b) Dissertativo-descritivo, com predominância do dissertativo. 

c) Descritivo-narrativo, com predominância do narrativo. 

d) Descritivo-dissertativo, com predominância do dissertativo. 

e) Narrativo-dissertativo, com predominância do narrativo. 
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3. Transtorno do comer compulsivo 

O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 

caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente 

da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. 

Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, 

sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando 

uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O 

transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais 

frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. 

Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda 

de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. 

Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado). 

 

Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 

a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. 

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. 

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. 

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. 

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. 

  

http://www.abcdasaude.com.br/
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4. Leia o fragmento do conto “A causa secreta”, de Machado de Assis: 

“Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos 

nas algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se 

devagar, e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida; uma tira estreita de barba, por 

baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria quarenta anos. De quando em 

quando, voltava-se para o estudante, e perguntava alguma coisa acerca do ferido; mas tornava logo a 

olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa 

ao mesmo tempo que de curiosidade; não podia negar que estava assistindo a um ato de rara 

dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como 

um poço de mistérios”. 

MACHADO DE ASSIS. A causa secreta. In: Machado de Assis – obra completa. v.2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1986. p. 513. 

 

A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como 

a) Um texto de relato, pois transmite os fatos acontecidos com foco no acontecimento; 

b) Um texto narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens; 

c) Um texto dissertativo, cuja principal intenção é a exposição de opiniões com a intenção de 

persuadir o leitor; 

d) Um texto narrativo-descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas; 

e) Um texto do tipo carta argumentativa, muito comum em jornais e revistas. Apresenta argumentos 

incisivos com intenção de influenciar ou rebater a opinião de outros leitores. 
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5. Considere o texto: 

"O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, 

tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. (...) Bem, mas não 

convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial 

quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara 

do palco, do cenário e principalmente dos personagens principais, bem como da comparsaria, desse 

drama talvez inédito nos anais da espécie humana.” 

(Fragmento do livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo) 

 

Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima: 

a) O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. 

b) É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. 

c) Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que 

aconteceu com x ou y em tal lugar ou tal hora. 

d) Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. 

e) É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. 
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6.  

 

 

Assinale a alternativa em que o diálogo do primeiro quadrinho tem expressão adequada em discurso 

indireto, dando sequência à frase abaixo.  

Indagada sobre o segredo de um casamento duradouro, a velha senhora respondeu à jovem secretária  

a) isso: fosse você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficando fora 

do caminho.  

b) o seguinte: seja você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e fique fora 

do caminho. 

c) que fosse ela mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  

d) que: seja você mesma, tenha seus próprios interesses, dê espaço ao outro e fique fora do caminho.  

e) que fora ela mesma, tenha seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  
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7. Autorretrato falado 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

 coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

Manoel de Barros 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 
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Textos para questão 8: 

Texto I 

“Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, 

ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e 

indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor 

gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque (...)”.  

Dalton Trevisan – Uma vela para Dario. 

Texto II 

“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se precisasse fazer 

esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, uma cara de menino, que a 

expressão alegre acentuava ainda mais.” 

 

Texto III 

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” “fetichizam” 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). 
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Texto IV 

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por 5 

minutos; 

2. Depois, numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, menos 

o fermento; 

3. Esse é misturado lentamente com uma colher; 

4. Asse em forno preaquecido (180° C) por 40 minutos. 

 

8. Analise os fragmentos e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais eles 

pertencem: 

a) narração – descrição – dissertação – prescrição. 

b) descrição – narração – dissertação – prescrição. 

c) dissertação – prescrição – descrição – narração. 

d) prescrição – descrição – dissertação – narração. 
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9.  

 

 

Não, aquela fonte de luz tinha uma propagação trêmula, uma claridade branca e seca, uma temperatura 

pouco elevada e um brilho de fato maior que o da Lua, evidenciando uma origem elétrica. (l. 19-21) 

A passagem transcrita acima revela uma característica na descrição do cenário que pode ser definida 

como: 

a) exemplificação do tema do diálogo entre personagens 

b) intensificação do envolvimento do narrador com a cena 

c) contraposição com os aspectos visuais relativos à paisagem 

d) enumeração de elementos díspares na composição do espaço 
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10. A chamada Lei do Agrotóxico (n° 7.802, de 11/06/89) determina que os rótulos dos produtos não 

contenham afirmações ou imagens que possam induzir o usuário ao erro quanto a sua natureza, 

composição, segurança, eficácia e uso. Também proíbe declarações sobre a inocuidade, tais como 

"seguro", “não venenoso", “não tóxico”, mesmo que complementadas por afirmações do tipo “quando 

utilizado segundo as instruções”. Em face das proibições da Lei, a compreensão da frase: “Cuidado, 

este produto pode ser tóxico” 

a) precisa levar em consideração que a condição suficiente para que um produto possa ser tóxico é 

sua ingestão, inalação ou contato com a pele e não sua composição. 

b) exige cautela, pois a expressão “pode ser” pressupõe “pode não ser”, permitindo a interpretação 

de que se trata de um produto “seguro", “não venenoso”, “não tóxico". 

c) precisa levar em consideração que a expressão “pode ser” elimina o sentido de “pode não ser”, 

consistindo em um alerta ao usuário sobre a inocuidade dos produtos. 

d) exige admitir que a condição necessária para que um produto seja tóxico é a sua composição, 

induzindo o usuário a erro quanto à inocuidade e ao mau uso dos produtos. 

e) precisa ser complementada com a consideração de que a segurança no manuseio dos agrotóxicos 

elimina sua toxicidade, bem como eventuais riscos de intoxicação. 
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Gabarito 

 

1. A 

Narrador personagem, pois há traços de emoção por parte de quem narra, mostrando ao leitor seu ponto 

de vista sobre os fatos. 

 

2. A 

O fragmento narra uma situação, mas há predominância de elementos descritivos (Ex.: “Copacabana era 

um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade.”). 

 

3. D 

O texto apenas expõe estatísticas e dados descritivos sobre o transtorno. Dessa forma, configura-se um 

texto expositivo. 

 

4. D 

O fragmento do texto de Machado de Assis apresenta passagens descritivas em que o narrador busca 

caracterizar as personagens e o espaço. 

 

5. C 

O relato do narrador se da de maneira objetiva e imparcial, como está esclarecido no próprio fragmento 

(“Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível,...”). 

 

6. C 

Na transposição do discurso direto para o indireto (3ª pessoa) o tempo verbal adequado é o pretérito do 

subjuntivo (indicado pela alternativa C). 

 

7. E 

É possível perceber no poema de Manoel de Barros traços narrativos, como por exemplo: apresenta os 

fatos numa sequência temporal; conta uma história. Além disso, não apresenta ritmo marcado nem 

rimas, aproximando-se da fala. 

 

8. A 

I. Predominam elementos narrativos; II. Predominam elementos descritivos, como adjetivos; III. 

Predomina o caráter objetivo, típico da dissertação; IV. Texto injuntivo, que caracteriza uma prescrição. 

 

9. B 

A descrição presente no fragmento destacado revela o envolvimento entre o narrador e a cena narrada, 

principalmente por conta da marca de interlocução (“Não”), que demonstra o envolvimento do narrador 

ao rejeitar uma descrição anterior. 

 

10. B 

De acordo com a lei, deve haver cuidado com o modo como as mensagens estão colocadas nos rótulos, 

para que não haja má interpretação por parte do consumidor. Esse fato se aplica à frase em questão, 

pois “pode ser” implica o fato de que pode, muitas vezes, ser interpretado, também, como “pode não ser”. 
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Propriedades dos compostos orgânicos e teorias ácido e base 

 

Resumo 

 

Neste módulo estudaremos as principais propriedades físicas dos compostos orgânicos. 

 

Ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos 

Interações Intermoleculares 

As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e a molécula vizinha. Durante uma 

mudança de estado físico ocorre o afastamento ou a aproximação entre essas moléculas, rompendo ou 

formando ligações intermoleculares. As forças intermoleculares podem ser do tipo: Dipolo induzido, Dipolo-

dipolo ou ligação de hidrogênio. 

Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares entre as moléculas, mais será o ponto de fusão e 

ebulição da substância, pois mais difícil será de afastar uma molécula da sua molécula vizinha. 

Ex.: 

 

 

Psiu! 

Os hidrocarbonetos ramificados possuem menor extensão para ação das forças intermoleculares, portanto 

para hidrocarbonetos de mesma fórmula molecular, os menos ramificados possuem maior ponto de ebulição. 

Dizemos então que os ramificados possuem menor superfície de contato para ação das forças 

intermoleculares. 

Ex.: C5H12 
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Massa molar 

Quanto maior for a massa molar do composto, maior será o seu ponto de ebulição. 

 

 

 

Ex.:  

Comparando o ponto de ebulição dos alcanos não ramificados com 1 e 3 carbonos, com base na tabela 

acima, indique quem possui o maior ponto de ebulição. 

 

Com base na tabela e nas respectivas massas molares, o C3H8 possui o ponto de ebulição maior que o CH4. 

 

Psiu! 

Quando comparamos os pontos de ebulição de hidrocarbonetos, por todos serem apolares e fazerem 

ligações de dipolo induzido, a massa molar será o fator decisivo para determinar quem possui maior ponto 

de ebulição. 
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Solubilidade dos compostos orgânicos 

A solubilidade dos compostos orgânicos deve ser analisada a partir da polaridade e/ou apolaridade exercida 

pela sua estrutura molecular.   

 

 

 

Sendo assim, é possível visualizar que com o aumento da parte apolar do hidrocarboneto há o aumento da 

solubilidade em hexano, que é um composto apolar. E a diminuição da solubilidade em água, que é um 

composto polar. 

Vale lembrar, que o aumento da quantidade de hidroxilas (-OH), elevaria a polaridade da molécula, 

aumentando a solubilidade em água e diminuindo a solubilidade em hexano. 

 

Teorias sobre ácidos e bases  

• Teoria de Arrhenius: Substâncias neutras dissolvidas em água formam espécies carregadas ou íons 

através de dissociação iônica ou ionização em solução.  

 

Ácido ⇨ substância que se ioniza para produzir prótons (íons H+) quando dissolvida em água. 

 

HA(aq)     ⇆   H+
(aq)     +    A-

(aq) 

                                                                      Ácido        próton       ânion 
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Base ⇨ substância que se ioniza para produzir íons hidróxido (íons OH- ) quando dissolvida em água. 

M(OH)(aq) ⇆    M+
(aq)    +      OH-

(aq) 

                                                                   Base              cátion         íon hidróxido 

 

• Teoria de Bronsted-Lowry: Um ácido é uma espécie que tem tendência a perder/doar um H+ e uma base 

é uma espécie que tem a tendência a receber um H+ . 

 

                                              HCl       +     H2O     ⇆           Cl-              +           H3O+     

                                         Ácido                base              base conjugada         ácido conjugado 

 

Observe que o que antes era ácido doou um H+ e se tornou uma espécie que pode receber um hidrogênio, 

chamamos essa espécie de base conjugada do ácido de origem. A mesma coisa acontece com a água que 

faz o papel da base nessa reação. 

 

• Teoria de Lewis  

Ácido - São compostos capazes de receber par de elétrons. 

Bases - São compostos capazes de ceder par de elétrons. 

 

NH3 + H2O ⇌ NH4
+ + OH-  

 

 

 

NH3 possui N que possui par de elétrons livre para ceder. 

H2O possui H que é capaz de receber o par de elétrons livre do N. 

 

Caráter ácido  

Propriedades químicas de ácidos carboxílicos 

Os ácidos carboxílicos, quando em solução aquosa, se ionizam, originando íons H+(prótons) ou H3O+(íon 

hidrônio), portanto, segundo a teoria de Arrhenius são considerados ácidos. Genericamente e de maneira 

simplificada, temos: 
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Embora todos os ácidos carboxílicos sofram ionização, ela não ocorre na mesma intensidade em todos os 

compostos. Essa ionização está relacionada aos grupos ligados à carboxila:   

Esses grupos podem ser de dois tipos:  

a) aqueles que aumentam a acidez.  

Ex: halogênios (F, Cl, Br, I); NO2; OH etc. 

  

b) aqueles que diminuem a acidez.  

Ex: H3C; C2H5, etc.  

 

Isso corre quando átomos de diferentes eletronegatividades se encontram ligados ou bem perto no 

composto. O átomo mais eletronegativo tem a tendência de trazer os elétrons para perto dele, criando assim 

um dipolo. Esse dipolo pode ter um efeito estabilizante na molécula, pois ele “alivia” a carga excessiva em 

algumas ocasiões, acomodando melhor as cargas. Chamamos isso de efeito indutivo. 

Isso pode ser verificado a partir da análise de alguns ácidos com substituintes diferentes e suas respectivas 

constantes de ionização, os quais são dados a seguir: 

 

 

 

OBS1: Quanto maior a constante de ionização (Ki), mais ionizado estará o ácido.  

OBS2: O ácido pícrico é um ácido orgânico diferenciado, pois seus grupos nitro ligados a função fenol 

implicam o efeito indutivo, puxando os elétrons das ligações pi do anel aromático, deixando o H da hidroxila 

mais suscetível a sair. Esse ácido tem a acidez comparada dos ácidos inorgânicos apesar de ser uma 

molécula orgânica. Veja a fórmula do ácido pícrico abaixo. 

 

 

 

Ácido propanóico  < Ácido acético < Ácido monocloroacético < Ácido tricloroacético < Ácido pícrico 

 



 
 

 

 

6 

Química 
 

Acidez na química orgânica Além dos ácidos carboxílicos, na Química Orgânica existem outros compostos 

que se ionizam, liberando H+: 

 

 

 

Obs: Alcinos verdadeiros são estruturas com ligação tripla onde essa instauração acontece no carbono da 

ponta da cadeia, ex:  H – C ≡ C – H. São substâncias que não são ácidas em água, então para liberar seu 

hidrogênio é necessário reagir com sódio metálico. 

 

Analisando suas constantes de ionização (Ki) podemos comparar o caráter ácido das funções: 

 

Alcinos verdadeiros < Álcool < Água < Fenol < Ácido carboxílico < Ácido pícrico < Ácidos inorgânicos 

 

Caráter básico 

Uma das principais características das aminas é o seu caráter básico por conta do par de elétrons livre(não 

ligante) existente no nitrogênio. Qualquer tipo de amina (primária, secundária e terciária) e a amônia reagem 

com a água e com os ácidos de forma semelhante: 

 

As aminas são consideradas as bases orgânicas, portanto, as substâncias que apresentarem grupo amina 

( NH2, NH ou N ) têm certo caráter básico. Um tipo de substância essencial à vida e que apresenta o grupo 

amina em sua estrutura são os aminoácidos (aa). Os mais importantes são os α(alfa)-aminoácidos, por serem 

os responsáveis pela síntese de proteínas: 

 

 

Como os aminoácidos apresentam dois grupos distintos (um com característica básica e outro ácida) 

chamamos essas substâncias de ANFÓTERAS por poderem reagir tanto com ácidos quanto com bases. 

 

Força crescente das bases orgânicas: 

Secundária < primária < terciária < amônia < amina aromática  < amina com dois anéis aromáticos 

                                                     R2NH < RNH2 < R3NH2 < NH3 < ArNH2 < Ar2NH 
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Exercícios 

 

1. Texto para a próxima questão:  
 

 

  

O ibuprofeno é um dos nomes do fármaco pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, 

com nome sistemático ácido 2-(4-isobutilfenil) propanoico. 

Sobre o ibuprofeno, é correto afirmar:  

a) Dissolve totalmente em água, quando misturado a este solvente, em qualquer proporção.    

b) Solubiliza em soluções de hidróxidos de metais alcalinos, devido ao hidrogênio ácido do grupo 

carboxila.    

c) Apresenta dois carbonos 3sp  classificados como quirais, por estarem ligados a quatro 

substituintes diferentes.    

d) Não solubiliza em metanol devido às interações intermoleculares muito fortes entre as moléculas 

deste solvente.    

e) Formam-se ligações de hidrogênio intramoleculares entre o grupo carboxila e o carbono em 

posição orto a este grupo substituinte, no anel aromático.    
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2. Considere os seguintes compostos orgânicos: 
 

I. 

 

3 2CH CH OH  

 

II. 

 

3CH COOH  

 

III. 

 

3 2CH CH COOH  

 

IV. 

 

3 2 2CH CH NH  

 

V. 

 

 

O composto orgânico que apresenta maior caráter básico está representado em:  

a) I.     

b) II.    

c) III.    

d) IV.    

e) V.    
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3. Em pesquisas recentes, zonas do cérebro se mostraram mais ativadas em pessoas apaixonadas. São 

zonas ricas em dopamina e endorfina. São neurotransmissores, sendo que a endorfina tem efeito 

semelhante ao da morfina. Estimulam os circuitos de recompensa, os mesmos que nos proporcionam 

prazer em comer quando sentimos fome, e em beber quando temos sede. Estar em contato com a alma 

gêmea, mesmo que por telefone ou e-mail, resultará na liberação de mais endorfina e dopamina, ou 

seja, de mais e mais prazer (Superinteressante, 2006). 

 

 
 

Observando as estruturas da dopamina e da morfina, pode-se afirmar que  

a) são quirais.    

b) são aminas primárias.    

c) são amidas primárias.    

d) apresentam propriedades alcalinas.    

e) apresentam o mesmo percentual de nitrogênio.    

  

4. Um dos grandes problemas de poluição mundial é o descarte de detergentes não biodegradáveis nos 
rios, lagos e mananciais. Os detergentes não biodegradáveis formam densas espumas que impedem 
a entrada de gás oxigênio na água e com isso afeta a vida das espécies aeróbicas aquáticas. Para 
resolver ou amenizar este problema surgiu o detergente biodegradável, a qual sua estrutura pode ser 
observada abaixo: 

 

 

 

Com relação aos detergentes biodegradáveis, pode-se afirmar que  

a) sua cadeia carbônica saturada apresenta somente uma ramificação.    

b) sua estrutura apresenta uma porção polar e uma apolar.    

c) o anel aromático é monossubstituído.    

d) a parte apolar apresenta uma cadeia insaturada.    

e) a porção sulfônica apresenta ligação metálica.    
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5. A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si leva a uma formação de grande 
variedade de moléculas orgânicas com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente 
suas propriedades físicas.  

 

Dentre os isômeros da molécula do heptano, aquele que apresentará a menor temperatura de 

ebulição é o   

a) 2 metilhexano−      

b) 2,2 dimetilpentano−      

c) 2,3 dimetilpentano−      

d) 2,2,3 trimetilbutano−     

e) 3,3 – dimetilpentano 

 

6. Assinale a opção que apresenta o ácido mais forte, considerando que todos se encontram nas mesmas 
condições de concentração, temperatura e pressão.  

a) CH3COOH     

b) CH3CH2COOH    

c) (CH3)3CCOOH     

d) CℓCH2COOH    

e) Cℓ3CCOOH    

 

7. Sobre os compostos A, B  e C  são fornecidas as seguintes afirmações. 

3

2

2

A CH COOH

B C CH COOH

C C CHCOOH

=

=

=

 

I. O composto A  tem maior caráter ácido do que o composto B,  ou seja, A  é um ácido mais forte 

do que B.  

II. O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio aquoso, a 

25 C,  é maior no composto C  do que no composto A.  

III. Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, produzem 

os carboxilatos correspondentes.  

IV. Todos esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  o mesmo valor de aK ,  porque 

todos são da mesma função orgânica. 

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) I.    

b) II.    

c) II e III.    

d) III e IV.    

e) I e IV.     
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8. É correto afirmar que o ácido acético ( )3 2CH CO H  é capaz de realizar ligação de hidrogênio com 

moléculas de:  

a) cicloexano.    

b) benzeno.    

c) éter dietílico.    

d) 1,2-dietilbenzeno.    

e) cloreto de sório 

 

9. Um sólido branco apresenta as seguintes propriedades: 

I. É solúvel em água. 

II. Sua solução aquosa é condutora de corrente elétrica. 

III. Quando puro, o sólido não conduz corrente elétrica. 

IV. Quando fundido, o líquido puro resultante não conduz corrente elétrica. 

Considerando essas informações, o sólido em questão pode ser  

a) sulfato de potássio.    

b) hidróxido de bário.    

c) platina.    

d) ácido cis-butenodioico.    

e) polietileno.    

 

10. Em pesquisas recentes, zonas do cérebro se mostraram mais ativadas em pessoas apaixonadas. São 
zonas ricas em dopamina e endorfina. São neurotransmissores, sendo que a endorfina tem efeito 
semelhante ao da morfina. Estimulam os circuitos de recompensa, os mesmos que nos proporcionam 
prazer em comer quando sentimos fome, e em beber quando temos sede. Estar em contato com a alma 
gêmea, mesmo que por telefone ou e-mail, resultará na liberação de mais endorfina e dopamina, ou 
seja, de mais e mais prazer (Superinteressante, 2006).  

 

Observando as estruturas da dopamina e da morfina, pode-se afirmar que  

a) são quirais.    

b) são aminas primárias.    

c) são amidas primárias.    

d) apresentam propriedades alcalinas.    

e) apresentam o mesmo percentual de nitrogênio.    
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Gabarito 

 

1. B 

O ibuprofeno solubiliza em soluções de hidróxidos de metais alcalinos (MOH),  devido ao hidrogênio 

ácido do grupo carboxila: 

   
 

2. D  
Por ser uma amina. 

 

3. D 

A dopamina (amina primária) e a morfina (amina terciária) possuem a função amina que tem caráter 

básico, ou seja, estes compostos apresentam propriedades alcalinas.   

 

4. B  

a) Falsa. A cadeia carbônica saturada não apresenta ramificação, pois não possui carbono terciário. 

b) Verdadeira. A estrutura do detergente mostra uma região apolar formada pela cadeia carbônica e 

outra polar formada pela ligação iônica do grupo sulfonato com o cátion sódio. 

c) Falsa. O anel aromático está dissubstituido. 

d) Falsa. A cadeia carbônica apolar é saturada. 

e) Falsa. A porção sulfônica apresenta uma ligação iônica, o que confere a esta região um caráter polar.   

 

5. D 

O ponto de ebulição é menor para as cadeias mais ramificadas, assim, o composto 2,2,3-trimetilbutano é 

o que irá possuir a menor temperatura de ebulição.   

 

6. E 

O ácido mais forte é: 

 

 

 

Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons 

das ligações covalentes são atraídos na direção deles “enfraquecendo” o átomo de oxigênio da hidroxila 

que fica “positivado” e, consequentemente, libera o hidrogênio com mais facilidade, ou seja, a força ácida 

aumenta.   
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7. C 

Análise das afirmações: 

I. Incorreta: Os compostos B  e C  têm maior caráter ácido do que o composto A  devido à presença 

do(s) átomo(s) de cloro em sua estrutura (efeito indutivo). 

II. Correta: O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio 

aquoso, a 25 C,  é maior no composto C  do que no composto A,  devido à presença de dois 

átomos de cloro em sua estrutura do composto C.  

III. Correta: Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 

produzem os carboxilatos correspondentes:  

3 3

2 2

2 2

CH COOH NaOH HOH CH COO Na

C CH COOH NaOH HOH C CH COO Na

C CHCOOH NaOH HOH C CHCOO Na

− +

− +

− +

+ → +

+ → +

+ → +
 

IV. Incorreta: Esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  valores diferentes de aK ,  

devido ao efeito indutivo gerado pela presença do(s) átomo(s) de cloro.   

 

8. C              

Fórmula Estrutural do éter dietílico: 

3 2 2 3CH CH O CH CH− − − −  

Função: Éter 

A ligação de hidrogênio é uma atração intermolecular mais forte do que a média. Nela os átomos de 

hidrogênio formam ligações indiretas, “ligações em pontes”, entre átomos muito eletronegativos de 

moléculas vizinhas. 

Este tipo de ligação ocorre em moléculas nas quais o átomo de hidrogênio está ligado a átomos que 

possuem alta eletronegatividade como o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Por exemplo: NH3, H2O e HF. 

A ligação de hidrogênio é uma força de atração mais fraca do que a ligação covalente ou iônica. Mas, é 

mais forte do que as forças de London e a atração dipolo-dipolo. 

O ácido acético e o éter dietílico são moleculares polares. 

O cicloexano, benzeno e 1,2-dietilbenzeno moléculas apolares.   
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9. D 

As características apresentadas descrevem um sólido molecular. 

Nos sólidos moleculares os pontos do retículo cristalino são ocupados por moléculas. 

Sabemos que as ligações existentes entre os átomos de uma molécula são ligações covalentes e estas 

moléculas são eletricamente neutras. 

Quando um sólido (soluto) é adicionado a um líquido (solvente) se inicia um processo de destruição de 

sua estrutura cristalina. 

Lentamente as partículas do solvente atacam a superfície do retículo cristalino e começam a remover as 

partículas que formam o sólido, cercando-as e arrastando-as para longe, ou seja, ocorre uma dispersão 

das partículas do sólido cristalino. 

Como consequência desse fenômeno temos a destruição do sólido (soluto) e a alteração da estrutura do 

solvente que carrega outras partículas deferentes das suas. 

Este fenômeno ocorre com maior ou menor intensidade de acordo com as forças de atração entre as 

partículas formadoras do solvente e do soluto e também das interações existentes entre as partículas do 

soluto entre si (soluto-soluto) e do solvente entre si (solvente-solvente). 

 

Considerando essas informações, o sólido em questão pode ser o ácido cis-butenodioico: 

 

 

 

10. D 

A dopamina (amina primária) e a morfina (amina terciária) possuem a função amina que tem caráter 

básico, ou seja, estes compostos apresentam propriedades alcalinas.   
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Reação orgânica: reação de adição e eliminação 

 

Resumo 

 

Nós já conhecemos, em geral, como as reações com compostos inorgânicos ocorrem, bem como os 

mecanismos que utilizam e a forma das equações que as representam. Na química orgânica, já que a 

variedade de funções existentes neste ramo é muito maior que na inorgânica, a quantidade de tipos de reação 

também é muito maior.  

Para nos ajudar a organizar esse universo de especificidades, dividiu-se as reações orgânicas em 4 TIPOS 

GERAIS, dos quais se desmembram todos os tipos mais específicos: 

• Reações de adição 

• Reações de substituição 

• Reações de eliminação 

• Reações de oxidação  

 

Reações de Adição 

Falando de uma forma genérica, as reações de adição ocorrem quando ADICIONAMOS um reagente 

(geralmente inorgânico) a um composto orgânico, formando um único produto.  

Para que isso ocorra, é necessário sempre haver uma LIGAÇÃO ENFRAQUECIDA NO REAGENTE ORGÂNICO, 

a qual se rompe, abrindo 2 valências livres. Ao mesmo tempo, o outro reagente adicionado ao orgânico 

também sofre uma cisão, e cada uma de suas partes se liga a uma valência livre do reagente orgânico.  

Veja o caso geral abaixo, em que a ligação fraca é uma LIGAÇÃO PI: 

 

 

 

Importante à beça: 

Quando o composto for ALCADIENO CONJUGADO (ou seja, em que 2 ligações duplas são intercaladas por 1 

ligação simples) e participar de uma reação de adição incompleta (com 1 mol de reagente com fórmula 
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genérica X2), ocorrerá a chamada REAÇÃO 1,4, através da qual o produto formado em maior proporção 

sempre terá uma ligação dupla no lugar da ligação simples que intercalava as duplas no alcadieno reagente. 

Veja: 

 

 

Agora veja outro caso geral, em que a ligação fraca é uma LIGAÇÃO TENSIONADA EM CADEIA FECHADA: 

 

 

 

 OPA, tensão angular? 

Essa teoria é chamada de “Teoria das tensões de Bayer”. Entenda: todos os carbonos dos ciclanos, por serem 

compostos cíclicos com ligações simples, possuem hibridização sp³, cujos ângulos entre os pares eletrônicos 

(geralmente nas ligações) devem ser 109°28’ para haver estabilidade, devido à geometria tetraédrica. No 

entanto, compostos de cadeia fechada possuem geometria que segue o padrão dos polígonos regulares, cada 

um com seus ângulos internos.  

Exemplo: Ciclopropano → possui geometria triangular, cujos ângulos internos são 60°, valor bem distante de 

109°28’. Isso que gera uma tensão angular nessas ligações que as torna fracas, mais suscetíveis à ruptura. 

OBS: O ciclo-hexano sofre deformação em sua estrutura, adquirindo forma de bote/barco ou de cadeira, nas 

quais o ângulo, em vez de 120° (ângulo interno do hexágono), é 109°28’. Essa deformação angular compensa 

a tensão angular, e a ligação entre os átomos de carbono deixa de ser fraca. Logo, não há tensão angular em 

anéis com 6 ou mais carbonos. 
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Hidrogenação catalítica 

• Ocorre com ADIÇÃO DE H2 ao alceno, alcino, cicloalcano ou benzeno; 

• Utiliza placa metálica de Pt, Ni ou Pd, que adsorve o H2, funcionando como CATALISADOR DE 

SUPERFÍCIE; 

• Só ocorre sob TEMPERATURA E PRESSÃO ELEVADA; 

• Em alceno, o produto formado é um alcano; 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um alceno (caso se adicione 1 mol de H2, o que configura uma 

hidrogenação PARCIAL) ou um alcano (caso se adicionem 2 mols de H2, o que configura uma 

hidrogenação TOTAL); 

 

 

 

 

 

• Em cicloalcano, o produto formado é um alcano; 

 

 

• Em benzeno, assim como em alceno e alcino, cada mol de H2 provoca a ruptura de 1 ligação pi, podendo 

formar cicloalceno ou cicloalcano. 

 

Halogenação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE Cl2, Br2 ou I2 (halogênios moleculares, genericamente: X2) ao alceno, alcino ou 

cicloalcano; 
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OBS: F2 é tão reativo que gera uma reação explosiva, a qual não produz haletos; a reação com o I2 é muito 

lenta, motivo pelo qual quase não ocorre. Conclusão: vamos tomar como exemplos apenas cloração e 

bromação. 

 

• Não necessita de catalisador para alceno e alcino, mas utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (FeCl3, AlCl3, etc) como 

catalisador para CICLOALCANO; 

• Em alceno, o produto formado é um di-haleto saturado; 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um di-haleto insaturado (caso se adicione 1 mol de X2, o que 

configura uma halogenação PARCIAL) ou um tetra-haleto saturado (caso se adicionem 2 mols de X2, o 

que configura uma halogenação TOTAL); 

 

 

 

 

 

• Em cicloalcano, o produto formado é um di-haleto saturado; 

 

Hidro-halogenação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE HCl ou HBr (genericamente: HX) ao alceno, alcino ou cicloalcano; 

• Não necessita de catalisador; 

• Caso ocorra na AUSÊNCIA DE PERÓXIDO (peróxido de benzoíla, peróxido de hidrogênio, etc), utiliza-se a 

regra de MARKOVNIKOV; 

 

 OPA, Markovnikov? 

Diz que quando a ligação dupla for assimétrica (isto é, o ligante de um lado da dupla é diferente do ligante 

do outro), o produto principal será aquele em que o H se adiciona ao CARBONO MAIS HIDROGENADO da 

dupla, enquanto o halogênio se liga ao menos hidrogenado. Como o produto secundário (em que o 
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halogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e o H se liga ao menos hidrogenado) é formado em 

quantidade muito menor, considera-se a formação apenas do produto principal. 

 

• Caso ocorra na PRESENÇA DE PERÓXIDO, utiliza-se a regra de ANTI-MARKOVNIKOV ou regra de 

KARASH-MAYO; 

 

 OPA, Kharasch-Mayo?  

Diz que quando a ligação dupla for assimétrica e a hidro-bromação ocorrer na presença de peróxido, o 

produto principal formado será aquele em que o H se adiciona ao CARBONO MENOS HIDROGENADO da 

dupla, enquanto o bromo se liga ao mais hidrogenado. Da mesma forma, o produto secundário (em que 

ocorre o inverso) é formado em quantidade muito menor, motivo pelo qual desconsideramos sua 

formação. 

Importante: Kharasch-Mayo ocorre apenas para o HBr na presença de peróxido! 

 

• Em alceno, o produto formado é um haleto saturado; 

 

 

 

 

 

 

• Em alcino, o produto formado pode ser um haleto insaturado (caso se adicione 1 mol de HX, o que 

configura uma hidro-halogenação PARCIAL) ou um di-haleto saturado com 2 halogênios ligados ao 

mesmo carbono (caso se adicionem 2 mols de HX, o que configura uma hidro-halogenação TOTAL); 
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• Em cicloalcano, o produto formado é um haleto saturado. 

 

 

Obs.: Ciclopentano e ciclohexano não sofrem hidro-halogenação. 

 

Hidratação 

• Ocorre com ADIÇÃO DE ÁGUA (para fins didáticos, vamos representá-la por HOH) ao alceno, alcino ou 

cicloalcano; 

• Só ocorre em MEIO ÁCIDO e sob AQUECIMENTO; 

• Em compostos assimétricos, vale a regra de MARKVNIKOV; 

• Em alceno, há formação de álcool; 
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• Em alcino, há formação de enol, que entra em equilíbrio dinâmico (tautomeria) com aldeído ou cetona; 

 

 

 

• Em cicloalcano, há formação de álcool. 

 

Obs.: Ciclopentano e ciclo-hexano não sofrem hidratação. 

 

 

Reação de Grignard 

• Ocorre com a ADIÇÃO DE HALETO DE MAGNÉSIO (também chamado reagente de Grignard, e com 

fórmula molecular RMgX, em que R é um radical orgânico e X é um halogênio) e, posteriormente, de ÁGUA 

a um composto que contenha carbonila (aldeído ou cetona); 

• Sempre há formação de um álcool e um hidroxi-haleto de magnésio (de fómula molecular MgOHX); 

• Ocorre em 2 reações, entre as quais se forma um composto intermediário; 

• Vejamos como ocorre a reação de adição de cloreto de etilmagnésio ao etanal: 

 

 

 

 

Reações de Eliminação 

Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com 

a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipos de reação de eliminação: 

a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa 

reação é de grande importância na indústria petroquímica. 
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b) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser eletropositivo 

(geralmente Zinco), catalisado por um álcool 

 

 

c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante 

usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente 

for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos 

hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos 

duas possibilidades para, por exemplo, o 2–bromo-butano, veja: 

 

Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

d) Eliminação de água (desidratação) 

• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 

 

• Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 

 

 

Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos 

no exemplo abaixo: 
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Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem 

a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 

 

Obs.: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 

 

Eliminações Múltiplas 

Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 
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Exercícios 

 

1. O 2-bromo-butano pode ser obtido através da reação do ácido bromídrico (HBr) com um composto 

orgânico (indicado por X na equação). 

 

 

Sobre o composto X e o tipo de reação, é CORRETO afirmar que:  

a) é um alcano, e a reação é de adição (hidrogenação catalítica).    

b) é um alcino, e a reação é de adição (halogenação).    

c) é um alceno, e a reação é de adição (hidro-halogenação).   

d) é um álcool, e a reação é de adição (hidrogenação catalítica). 

e) é uma cetona, e a reação é de adição (hidratação).    
 

 

2. A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação. Esse processo é uma 
reação de _____I_____ na qual uma cadeia carbônica _____II_____ se transforma em outra _____III_____ 
saturada. 

As lacunas I, II e III são correta e respectivamente substituídas por  

a) adição (hidro-halogenação) − insaturada − menos    

b) adição (hidrogenação catalítica) − saturada − mais    

c) adição (hidrogenação catalítica)  − insaturada − mais    

d) adição (hidro-halogenação) − saturada − menos    

e) adição (halogenação) − saturada − mais    

 

 

3. Um mol de uma molécula orgânica foi submetido a uma reação de hidrogenação, obtendo-se ao final 

um mol do cicloalcano correspondente, sendo consumidos 2 g  de 2(g)H  nesse processo. O composto 

orgânico submetido à reação de hidrogenação pode ser o 

Dado: H 1.=   

a) cicloexeno    

b) 1,3-cicloexadieno    

c) benzeno    

d) 1,4-cicloexadieno    

e) naftaleno    
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4. Outro método usado na conservação dos alimentos é a substituição de compostos poli-insaturados 

(óleos), que apresentam várias ligações duplas, por compostos em que predominam as ligações 

simples (gorduras), pois os óleos são muito mais propensos à oxidação do que as gorduras; portanto 

a indústria os substitui por gorduras, dando preferência à gordura trans, devido ao menor custo de 

produção, porém, embora ela faça o alimento durar mais, é mais prejudicial para a saúde. 

Esse tipo de gordura é produzido através da hidrogenação que transforma ligações duplas em 

ligações simples, pela adição de hidrogênio, conforme mostra a figura. 

 

Nas duplas onde não há adição de hidrogênio, pode ocorrer a formação da gordura trans. 

Devido ao maior controle dos órgãos de saúde e à conscientização do consumidor sobre esta gordura, 

a indústria vem substituindo-a por outro tipo de gordura ou reduzindo o percentual de gordura nos 

alimentos. 

Analisando o texto e observando o que ocorre na hidrogenação, é correto afirmar que  

a) o óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação.    

b) os compostos que apresentam ligações simples são mais propensos à oxidação.    

c) o consumidor prefere alimentos com gordura trans, pois não são prejudiciais à saúde.    

d) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados têm maior prazo de validade.    

e) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados são mais prejudiciais à saúde.    

 

 

5. Os alcenos sofrem reação de adição. Considere a reação do eteno com o ácido clorídrico (HC )  e 

assinale a alternativa que corresponde ao produto formado.  

a) 3 3CH CH     

b) 2 2C CH CH C     

c) C CHCHC     

d) 3 2CH CH C     

e) 2 2CH C CH C     
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6. Atente à seguinte reação química: 
 

 

 

Considerando a reação química acima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 

seguinte enunciado:  

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador 1__________, por meio de 

uma reação de 2___________, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é 
3__________.  

a) 1básico; 2condensação; 31,1-dimetileteno    

b) 1ácido, 2eliminação; 32-metilpropeno    

c) 1ácido, 2desidratação; 31,1-dimetileteno    

d) 1básico, 2desidratação; 32-metilpropeno    

e) 1ácido; 2adição; 31,1-dimetileteno    

 

 

7. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 
O polietileno é obtido através da reação de polimerização do etileno, que, por sua vez, é proveniente do 

petróleo. Recentemente, foi inaugurada, no Polo Petroquímico do RS, uma planta para a produção de 

“plástico verde”. Nesse caso, o etileno usado na reação de polimerização é obtido a partir de etanol, 

uma fonte natural renovável, e não do petróleo. A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em 

etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de _____.  

a) substituição.    

b) adição.    

c) hidrólise    

d) eliminação    

e) oxidação    
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8. O álcool etílico pode ser encontrado tanto em bebidas alcoólicas quanto em produtos de uso doméstico 
e tem a seguinte estrutura química: 

 

 
 

A diferença entre esses produtos comerciais está na concentração do etanol. Enquanto uma latinha de 

cerveja possui cerca de 6% do álcool, um litro do produto doméstico possui cerca de 96%, ou seja, uma 

concentração muito maior. Caso a energia acumulada, pelo consumo exagerado de algumas bebidas 

alcoólicas, não seja gasta, pode resultar, então, na famosa “barriga de cerveja”. O álcool altera o 

funcionamento normal do metabolismo. 

Em relação aos álcoois, é correto afirmar que:  

a) o etanol é menos ácido do que o propano.    

b) uma reação do 2-propanol com ácido sulfúrico e aquecimento pode levar a uma reação de 

eliminação (desidratação).    

c) a oxidação do etanol na presença de ar atmosférico e sob ação de catalisador produz propanona e 

água.    

d) o 2-propanol tem ponto de ebulição menor do que o etanol.    

e) o éter etílico não pode ser obtido a partir do etanol.    

   

 

9. O cloreto de vinila, principal componente das resinas polivinílicas, pode ser obtido através da sequência 
das seguintes reações: 

 
Essas reações I e II são classificadas, respectivamente, como:  

a) adição nucleofílica, eliminação    

b) adição eletrofílica, eliminação    

c) substituição nucleofílica, substituição eletrofílica    

d) substituição eletrofílica, substituição nucleofílica    

e) eliminação, eliminação    
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10. Em amostras coletadas, recentemente, no rio Guandu, constatou-se a presença do inseticida DDT 

(dicloro difenil tricloretano). Essa substância, quando utilizada na agricultura sem os devidos cuidados, 

pode causar problemas ao homem e ao meio ambiente. 

Há insetos resistentes ao DDT, pois, são capazes de transformá-lo em uma nova substância sem efeito 

inseticida - o DDE (dicloro difenil dicloroetileno). 

Em laboratório, obtém-se o DDE partindo-se do DDT, por meio da reação: 

 

 
 

Essa é uma reação específica classificada como:  

a) redução    

b) substituição nucleofílica    

c) substituição eletrofílica    

d) eliminação    

e) adição    
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Gabarito 

 

1. C 

Alcenos sofrem preferencialmente reações de adição (hidro-halogenação) com ácidos halogenídricos, 

em função da presença de insaturações, produzindo haletos de alquila: 

De acordo com as reações abaixo, há dois alcenos possíveis para sofrer a reação de adição com HBr. 

   

 

2. C 

A margarina é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação catalítica. Esse processo é 

uma reação de adição (hidrogenação catalítica) na qual uma cadeia carbônica insaturada, ou seja, que 

apresenta ligações pi ( ),π  se transforma em outra mais saturada. 

   

 

3. A 

22 H

2 2

6 10 2 6 12

cicloexeno cicloexano

H 1; H 2; M 2 g / mol.

Conclusão : 2 g de H correspondem a 1 mol de H .

1 C H 1H 1 C H

= = =

+ →

 

   

 

4. A 

O óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação catalítica, ou seja, quebra da 

ligação pi da dupla e adição de 2H .    
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5. D 

Teremos: 

   
 

6. B 

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador ácido, por meio de uma reação 

de eliminação, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é 2-metilpropeno. 

   

 

7. D 

A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de eliminação. 

 

   

 

8. B 

A reação do 2-propanol com ácido sulfúrico e aquecimento pode levar a uma reação de eliminação de 

água ou desidratação. 
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9. B   

 

 

10. D   
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Funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas (treinamento de 

nomenclatura) 

Resumo 

 

Funções nitrogenadas 

 

Amina 

Os aminas são caracterizados pela substituição de um ou mais hidrogênios da amônia(NH3) por um radical 

orgânico:  

onde R é pelo menos um radical orgânico e/ou hidrogênios. 

 

Classificação das aminas 

Amina primária 

Amina secundária 

Amina terciária 

 

Nomenclatura 
Radical orgânico + AMINA 

Ex.:  

 

 

Dimetilamina 

 

 

Fenilamina 
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Amida 

As amidas são caracterizadas pela presença do grupo funcional: 

onde R, R’ e R’’ são radicais orgânicos. 

 

 

Classificação das amidas 

Amida primária 

Amida secundária 

Amida terciária 

 

Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + amida 

Exemplo: 

Etanamida 

 

N-meetil etanamida 
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Nitrila 

As nitrilas são caracterizadas pelo radical:  

 

, onde R é um radicais orgânico. 

 

Exemplo: 

 
 

Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + nitrila 

Exemplo: 

etanonitrila 

 

cicloexanonitrila 

 

Propanonitrila 

 

Isonitrila 

As isonitrilas são caracterizadas pela presença do radical: 

, onde R é um radical orgânico. 

 Exemplo: 

CH3 – CH2 – NC 

Nomenclatura 

Nome do radical  + carbilamina 

Exemplo: 

CH3 – NC                                    metilcarbilamina 

CH3 – CH2 – CH2 – NC               propilcarbilamina 

 

Nitrocomposto 

Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do grupo  funcional: 

, onde R é um radical orgânico. 
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Exemplo:  

 

Nomenclatura: 

Nitro + Nome do hidricarboneto 

Exemplo: 

2-Nitropropano 

 

Nitrobenzeno 

 

 

2,4,6 trinitro tolueno (TNT) 

 

 

Funções halogenadas 

Haletos 

Os haletos orgânicos são genericamente representados por: 

R – X , onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

 

Exemplo: 
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Nomenclatura: 

Nome do halogênio + nome do hidrocarboneto 

Exemplos:  

 

Tricloro metano 

 

Bromo benzeno 

 

Haletos de acila 

 Os haletos de acila são derivados da substituição da hidroxila de um ácido carboxilico por um halogênio. 

, onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

 

    Exemplo: 

 

Nomenclatura: 

Nome do halogênio + eto de  nome do hidrocarboneto + ila 

Cloreto de etila 

Cloreto de propanoíla 

Cloreto de benzoíla 
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Exercícios 

 

1. Forneça o nome das aminas a seguir: 

 
 

 

2. Escreva as fórmulas estruturais das seguintes aminas: 
Metil-isopropilamina: 

N-etil-anilina: 

Ácido β-amino-pentanoico: 

2-metil-pentan-3-amina: 

4-metil-pentan-2-amina: 

 

3. O nome da molécula, é: 
H3C – CH – CH2 – NH2 

            │ 

             CH3 

a) metil-n-propil amina. 

b) t-butil amina. 

c) sec-butil amina. 

d) metil-3-amino propano. 

e) isobutila amina. 
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4. Qual a nomenclatura IUPAC dos compostos a seguir? 
 

 
 
 

5. De a fórmula estrutural do propanamida, 2-metilbutanamida e fenilmetanamida. 
 

 

 

6. Qual das alternativas a seguir indica a fórmula molecular da propanonitrila? 

a) C3H5N. 

b) C4H7N. 

c) C3H5N3. 

d) C4H7N3. 

e) C3H9N.  
 

 

7. Determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir: 

 
 

   

8. Determine a nomenclatura dos compostos a seguir: 
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9. De a nomenclatura dos compostos a seguir. 
 

 
 
 
 

10. Qual a nomenclatura oficial IUPAC dos compostos a seguir? 
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Gabarito 

1.  

 
 
2.  

 
 

3. E 
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4.  

 
 

 

5.  

 
 

 

6. A 

 
 

7.  

a) Nitrometano 

b) 1-nitrobutano 

c) 1,3,5-trinitrobenzeno 

 

 

8.  
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9.  

 
 

10.  
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Isomeria espacial geométrica e óptica 

 

Resumo 

 

O estudo da isomeria plana esclareceu-nos muito a respeito do motivo pelo qual compostos de mesma 

fórmula molecular possuem propriedades diferentes na prática, na medida em que mostrou a diferença entre 

a estrutura plana da cadeia desses compostos, chamados de isômeros.  

No entanto, ficaram mais dúvidas sobre compostos que possuem tanto fórmulas moleculares como fórmulas 

estruturais planas iguais, contudo apresentam propriedades diferentes na prática. Assim, descobriu-se a 

existência de diferenças entre eles que apenas podem ser observadas em dimensões espaciais, e surgiu o 

que chamamos de ISOMERIA ESPACIAL ou ESTEREOISOMERIA.  

Esse tipo de isomeria se divide entre GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS (sobre a qual aprendemos neste material) 

e ÓPTICA (a ser vista posteriormente).  

 

Isomeria espacial geométrica 

A isomeria GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS pode ocorrer em 2 tipos de compostos: 

• Cadeia aberta com ligação dupla: 

 

Condições de ocorrência: 

1. Ter ligação dupla na cadeia; 
2. Possuir grupos radicais distintos no mesmo carbono da dupla, ou seja, R1≠R2 e R3≠R4. 

 
Nestes compostos, a ligação dupla impede a rotação entre os átomos de carbono, que existe quando a 

ligação entre eles é simples. 

 

Exemplo: Ao girarmos um dos carbonos na molécula do etano, a molécula continua a mesma, não altera 

sua conformação espacial nem suas propriedades. Olha só: 
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Assim como, ao girarmos um dos carbonos na molécula de 1,2-dicloroetano, a molécula não se altera. As 2 

estruturas representadas abaixo representam a mesma substância (bolinha verde, bolinha branca e bolinha 

cinza representam os átomos de cloro, de hidrogênio e de carbono, respectivamente). 

 

 

 

Contudo, a molécula do 1,2-dicloroeteno não possui essa livre rotação, devido à ligação dupla entre carbonos, 

motivo pelo qual as 2 estruturas abaixo já representam compostos diferentes, com propriedades diferentes. 

 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

CIS + nome do composto - quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano espacial ou quando o 
ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do mesmo lado do plano espacial que o ligante 
de menor número atômico do outro carbono. 

TRANS + nome do composto - quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial ou 
quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado oposto ao do ligante de 
menor número atômico do outro carbono. 
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Exemplos: 

 
                                    cis-1,2-dicloroeteno                                   trans-1,2-dicloroeteno 

 

 
                      cis-1-cloro-1-fluorpropeno                                 trans-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

 

 
                    cis-11-retinal                                                                                        trans-11-retinal 

 

 

     
           ácido cis-butenodioico ou ácido maleico                    ácido trans-butenodioico ou ácido fumárico 
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Obs.: O composto cis é aquele em que os hidrogênios estão para o mesmo lado, formando uma 

conformação espacial menos simétrica que na trans, em que os hidrogênios estão em lados opostos. 

 

Importante à beça: 

A isomeria CIS-TRANS foi inicialmente designada para compostos em que R1=R4 e R2=R4 ou R1=R4 e 

R2=R3. Por isso, estabeleceu-se a ISOMERIA E-Z para indicar os casos em que não há igualdade entre 

ligantes de um e de outro carbonos da dupla, da seguinte maneira: 

Z + nome do composto - quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do mesmo 

lado do plano espacial que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

E + nome do composto - quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado 

oposto ao do ligante de menor número atômico do outro carbono. 

 

Exemplos:  

 

 

                                Z-1-cloro-1-fluorpropeno                     e                    E-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

 

 

 
                    Z-11-retinal                                       e                                       E-11-retinal 
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No entanto, hoje em dia usamos mais a isomeria CIS-TRANS até mesmo para estes casos, como abordado 

inicialmente, sendo o isômero Z correspondente ao CIS e o E, ao TRANS.  

 

• Cadeia fechada (ISOMERIA BAYERIANA): 

Condição de ocorrência:  

Em pelo menos dois átomos de carbono do ciclo, devemos encontrar dois grupos radicais distintos entre si. 

Nestes compostos, o que impede a rotação entre os átomos de carbono é o fato de a cadeia ser fechada. 

Exemplo:  

            

No composto 1-clorociclopropano, NÃO HÁ isomeria geométrica, pois apenas 1 carbono possui 2 ligantes 

diferentes, enquanto no 1,2-diclorociclopropano, HÁ isomeria geométrica, já que 2 carbonos possuem 2 

ligantes diferentes (Cl e H). 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

CIS + nome do composto - quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano; 

TRANS + nome do composto - quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial. 

 

 

 

Importante à beça: 

• CIS: 
Menos estável → devido à existência de 2 radicais iguais do mesmo lado, seus pares eletrônicos se repelem 

com maior intensidade. Isso cria um momento dipolar diferente de zero, o que reduz sua estabilidade; 

Menos simétrico; 

Menor ponto de ebulição. 
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• TRANS: 

Mais estável → devido à existência de 2 radicais iguais em lados opostos, seus pares eletrônicos se repelem 

com menor intensidade. Isso cria um momento dipolar igual a zero, o que aumenta sua estabilidade; 

Mais simétrico; 

Maior ponto de ebulição. 

 

Isomeria espacial optica 

Existem compostos químicos que apresentam atividade óptica, ou seja, são capazes de desviar o plano da 

luz polarizada. Vamos entender passo a passo o que isso significa. 

A luz que sai direto da fonte luminosa transita em todos os sentidos, ou seja, não possui nenhum pólo 

específico pelo qual as ondas de luz vibrem. Esta luz, portanto, não é polarizada. 

Quando se faz a luz de uma fonte passar por um polarizador, ela passa a irradiar em apenas 1 sentido ou 

plano, isto é, fica polarizada. Se fizermos esta luz polarizada passar por um composto químico qualquer e, ao 

medirmos sua polarização com o auxílio de um polarímetro, ela tiver seu plano de irradiação desviado,acusa-

se atividade óptica em tal substância. 

 

 

 

• OPA, polarímetro? 
Trata-se de um aparelho com função de medir a polarização da luz (se ela é ou não polarizada e em qual 

plano ela irradia, caso seja). Ele também contém o polarizador, que faz com que a luz passe a ser irradiada 

em apenas 1 sentido, isto é, polariza-a.  

Quando a substância possui atividade óptica: 

• ela possui ISÔMEROS ÓPTICAMENTE ATIVOS: compostos de mesma fórmula molecular, porém com 

propriedades químicas distintas, pelo fato de terem conformações espaciais diferentes; 

• ela pode desviar o plano da luz para a esquerda – neste caso, chamamo-la de isômero LEVÓGIRO – ou 

para a direita – isômero DEXTRÓGIRO; 
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• ela deve possuir, no mínimo, 1 CARBONO QUIRAL, ou seja, um carbono assimétrico, que faz com que a 

molécula toda seja assimétrica. É essa assimetria que causa o desvio do plano da luz; 

 

• OPA, carbono quiral? 

É o carbono que tem todos os grupos ligantes diferentes entre si, o que faz dele assimétrico. A imagem 

refletida no espelho de qualquer coisa assimétrica não se sobrepõe perfeitamente à coisa real.  

Exemplo: Ao colocarmos nossa mão esquerda na frente do espelho, a imagem refletida por ele é idêntica à 

nossa mão direita, a qual não se sobrepõe com perfeição à outra. Veja: 

 

 

 

O mesmo ocorre com a molécula assimétrica. Como um dos carbonos é quiral, haverá 2 conformações 

espaciais diferentes para a mesma estrutura, o que determinará 2 compostos com propriedades diferentes 

(2 isômeros): 1 conformação espacial e 1 outra exatamente igual à imagem da primeira no espelho, e que não 

se sobrepõe com perfeição a ela. 

Exemplo: O ácido láctico possui 1 carbono quiral.  
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Tentativa de sobreposição dos isômeros: 

 

 

 

• Cada uma dessas conformações é um isômero do ácido láctico, que desvia a luz polarizada para um lado: 

esquerdo, no caso do isômero levógiro; e direito, no caso do isômero dextrógiro.  

• Não sabemos com certeza qual deles é dextrógiro e qual é levógiro, mas isso não importa tanto, uma vez 

que sabemos que, se um é o dextrógiro, sua imagem é o levógiro, ou vice-versa. 

• Ao par dextrógiro-levógiro, damos o nome de ENANTIÔMEROS. 

• Seus isômeros dextrógiro e levógiro desviam a luz com o MESMO ÂNGULO, ainda que para sentidos 

divergentes; 

• A mistura entre quantidades iguais dos dois enantiômeros (mistura equimolar) não é capaz de desviar o 

plano da luz polarizada, já que cada isômero a desvia com ângulo igual em sentidos opostos (um desvio 

“anula” o outro). Chamamo-la de MISTURA RACÊMICA ou RACEMATO, e por não apresentar atividade 

óptica (propriedade diferente dos 2 outros isômeros), dizemos que é o terceiro isômero da estrutura 

assimétrica (o ISÔMERO OPTICAMENTE INATIVO). 

 

Sendo assim, estruturas com 1 CARBONO QUIRAL possuem 3 isômeros ópticos: 2 IOA (isômeros 

opticamente ativos) e 1 IOI (isômero opticamente inativo). 

E quanto as que possuem mais de 1 carbono quiral? Vejamos. 
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• 2 carbonos quirais diferentes 

 

Neste caso: 

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda ou 

direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com outro ÂNGULO (β), já 

que os carbonos não são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, será a 

soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

Observe o 2-cloro-3-hidroxibutanal. 

 
 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 

 

Obs.: A classificação de cada conformação dos carbonos 1 (C1) e 2 (C2) como dextrógiros ou levógiros foi 

aleatória, já que não temos como saber qual é cada conformação de fato. Mas vamos seguir a explicação 

tendo essa escolha como base: se na estrutura 1 o C1 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l; 

se na mesma estrutura o C2 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l. Seguindo esse padrão, 

conseguimos definir qual tipo de desvio cada carbono das demais estruturas apresenta.  

 

• Os pares 1/2 e 3/4 são pares de ENANTIÔMEROS, uma vez que representam uma estrutura e sua 
imagem no espelho; 

• Já os pares 1/3, 1/4, 2/3 e 2/4, como não são um imagem do outro, são chamados 
DIASTEREOISÔMEROS. 
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Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2, 3 e 4). Para tanto, grave que: 

• α representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 2; 

• β representa o tamanho do desvio feito pelo carbono quiral 3; 

• o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

• o sinal negativo (–) representa o desvio para a esquerda; 

• o desvio +α anula o –α; 

• o desvio +β anula o –β; 

• IOA = isômero opticamente ativo; 

• IOI = isômero opticamente inativo; 

• quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 

 

 
Estrutura 

Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 

1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio +α +β) 
2 levógiro (desvio –α) levógiro (desvio –β) IOA (desvio –α –β) 
3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio –β) IOA (desvio +α –β) 
4 levógiro (desvio –α) dextrógiro (desvio +β) IOA (desvio –α +β) 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares dos pares enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 

1/2 
dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 
dextrógiro (desvio +β) e 

levógiro (desvio –β) 
IOI (desvio +α –α +β –β) 

desvio nulo 

3/4 
dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 
levógiro (desvio –β) e 
dextrógiro (desvio +β) 

IOI (desvio +α –α +β –β) 
desvio nulo 

 

Assim, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI. 

• Generalização: chamando de n o número de carbonos quirais em uma molécula, 

• o número de IOA que ela possui é 2n; 

• o número de IOI que ela possui é 2n–1 ou 2n/2. 

 

• 2 carbonos quirais iguais ou isomeria meso 

 

Neste caso: 

• A molécula possui um PLANO DE SIMETRIA (PS) interno, embora possua carbonos assimétricos; 

• os 2 carbonos quirais possuem os MESMOS LIGANTES; 

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda ou 

direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 
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• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com o mesmo ÂNGULO 

(α), já que os carbonos são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, será a 

soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

 

Observe o 2,3-butanodiol: 

                      

                                          Ligantes do carbono 1:                                        Ligantes do carbono 2: 

 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 

• O par 1/2 é um par de ENANTIÔMEROS, uma vez que representa uma estrutura e sua imagem no 

espelho; 

• Já os pares 1/3 e 2/3, como não são uma imagem do outro, são chamados DIASTEREOISÔMEROS. 

 

Vamos ver como ocorrerão os desvios da luz em cada estrutura (1, 2 e 3). Para tanto, grave que: 

• α representa o tamanho do desvio feito tanto pelo carbono quiral 2 como pelo carbono 3; 

• o sinal positivo (+) representa o desvio para a direita; 

• o sinal negativo (–) representa o desvio para a esquerda; 

• o desvio +α anula o –α; 

• quando os desvios se anulam, o isômero é opticamente inativo. 
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Estrutura Carbono 2 Carbono 3 Tipo de isômero 
1 dextrógiro (desvio +α) dextrógiro (desvio +α) IOA (desvio +α +α) 
2 levógiro (desvio –α) levógiro (desvio –α) IOA (desvio –α –α) 

3 dextrógiro (desvio +α) levógiro (desvio –α) 
MESO (desvio +α –α) 

desvio nulo 

 

Agora vamos ver como ocorrerão os desvios da luz nas misturas equimolares do par de enantiômeros, as 

misturas racêmicas.  

 

Mistura Carbonos 2 Carbonos 3 Tipo de isômero 

1/2 
dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 
dextrógiro (desvio +α) e 

levógiro (desvio –α) 
IOI (desvio +α –α +α –α) 

desvio nulo 

 

Como o isômero meso também é opticamente inativo, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS 

QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI, um dos quais é o MESO. 

 

Cuidado! 

• Cadeia fechada 

Quando a estrutura tiver cadeia fechada, da qual um carbono tenha 2 ligantes diferentes, ela pode ter atividade 

óptica, caso a sequência do sentido horário da cadeia ligada a tal carbono seja diferente da sequência do 

sentido anti-horário.  

 

Exemplo: 

 

 

• O carbono possui LIGANTES DIFERENTES entre si; 

• Sequência no sentido horário: (C=O)CH2CH2; 

• Sequência no sentido anti-horário: CH2CH2(C=O); 

• Como as 2 SEQUÊNCIAS são DIFERENTES, há isomeria óptica; 

• O número de IOA também será 2n; 

• O número de IOI também será 2n–1 ou 2n/2. 
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Exercícios 

 

1. As fórmulas estruturais de alguns componentes do aroma do azeite de oliva estão representadas as 

seguir. 

 

 

a) Classifique as substâncias 1, 2 e 3 segundo os radicais funcionais que possuem. 

b) Indique qual das fórmulas estruturais corresponde a um isômero geométrico do tipo cis. Escreva 

a estrutura completa desse isômero, com todos os átomos representados, com a sua indicação 

cis.  

   

2. Armadilhas contendo um adsorvente com pequenas quantidades de feromônio sintético são utilizadas 

para controle de população de pragas. O inseto é atraído de grandes distâncias e fica preso no artefato 

por meio de um adesivo. O verme invasor do milho europeu utiliza o acetato de cis-11-tetradecenila 

(figura) como feromônio de atração sexual. Isômeros de posição e geométrico desse composto têm 

pouco ou nenhum efeito de atração. 

 

 
 

a) A que função orgânica pertence o composto orgânico? 

b) Forneça o nome oficial pela norma IUPAC do isômero geométrico do feromônio da figura.   
   

 

3. Escreva a fórmula estrutural de um composto insaturado 5 9C H Br , que mostra: 

a) Isomerismo cis-trans e que não possua atividade óptica. 

b) Nenhum isomerismo cis-trans, mas com atividade óptica.  

   

 

4. Considere o alceno de menor massa molecular e que apresenta isomeria geométrica e, em seguida, 

represente as estruturas dos isômeros: 

a) cis e trans desse alceno; 

b) constitucionais possíveis para esse alceno;  
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5. Dada a fórmula molecular C3H4Cℓ2, apresente as fórmulas estruturais dos compostos de cadeia aberta 

que apresentam isomeria geométrica e dê seus respectivos nomes.  

 

 

6. As mulheres promoveram um movimento de participação na ciência que levou a importantes 
descobertas ao longo do século XX. Dessas contribuições, Dorothy Mary Hodgkin (1910-1994) estudou 
os derivados de penicilina, uma vez que informações sobre sua estrutura poderiam ser de grande ajuda 
no desenvolvimento de métodos para sintetizá-la em grandes quantidades.  

FARIAS. As mulheres e o prêmio Nobel de Química. Revista Química Nova na Escola, 2001.  

 

A estrutura da penicilina, estudada por Hodgkin, é apresentada abaixo. 

 

 

 
Com base nas informações acima, faça o que se pede.  

a) Verifique se a penicilina possui atividade óptica e justifique sua resposta. 

b) Apresente um grupamento químico presente na estrutura da penicilina.  
   

 

7. Assinale o que for correto.  

(01) Dois isômeros de função que coexistem em equilíbrio, em solução, são chamados de tautômeros.    

(02) Os compostos trans-1,2-dicloro-eteno e cis-1,2- dicloro-eteno possuem o mesmo ponto de 

ebulição.    

(04)  Os compostos trans-1,2-dicloro-eteno e cis-1,2- dicloro-eteno são isômeros geométricos e 

também enantiômeros.    

(08) 2-amino-propanal e propanol são compostos opticamente ativos.    

(16) Uma mistura equimolar de l (-) ácido lático e d (+) ácido lático é chamada de mistura racêmica.    

  Soma (   ) 
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8. Reparando bem, descobria outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado 

no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era no direito. 

Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo 

tempo vem com a sua mão esquerda, encostando-a na minha. Sorrio para ele e ele para mim. Mais do 

que nunca me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se 

divertindo em me imitar. 

Chego a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério, a imaginar 

o que aconteceria se isso fosse verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele 

continua a sorrir. Como, se agora estou absolutamente sério? Um calafrio me corre pela espinha, 

arrepiando a pele: há alguém vivo dentro do espelho! Um outro eu, o meu duplo, realmente existe! 
(SABINO, F. O menino no espelho. Rio de Janeiro: Record, 2003. p.68 ) 

 

O texto retrata, entre outros sentimentos, o conflito do protagonista para classificar a entidade mágica 

proveniente do espelho como uma duplicação dele ou como alguém diferente, embora muito parecido 

com ele mesmo. De forma análoga, a distinção entre certos pares de arranjos moleculares pode ser 

bastante sutil. 

 

 

 

O primeiro par de representações de estruturas químicas da figura, por exemplo, corresponde a duas 

substâncias diferentes, a S-linalol (A)  e o R-linalol (A').  Ambas podem ser encontradas como 

componentes de óleos de certas plantas. Já no segundo caso, as representações se referem às duas 

unidades da mesma substância química, o mirceno (componente do lúpulo). 

 

Por que A  e A '  representam substâncias diferentes e B  e B'  não? 

Explique, empregando argumentos e conceitos que envolvam a descrição das estruturas de compostos 

de carbono.  
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9. Assinale o que for correto.  

(01) O ácido 2 hidróxi 3 cloro− − −  butanoico apresenta enantiômeros e diastereoisômeros.    

(02) Somente compostos com duplas ligações entre carbonos e de cadeia aberta podem apresentar 

isomeria geométrica.    

(04) O propen 2 ol− −  e a propanona são isômeros de posição.    

(08) O 2,3 dihidróxi−  butano apresenta um isômero mesógiro, um dextrógiro, um levógiro e ainda pode 

apresentar mistura racêmica com 50%  de dextrógiro e 50%  de levógiro.    

(16)  O composto butan 2 ol− −  na conformação espacial abaixo é um isômero ótico do tipo S (sinister). 

    
  Soma (    ) 

 

 

10. Assinale o que for correto com respeito aos isômeros da alanina. 

 

(01) Cada isômero apresenta um carbono quiral.    

(02) São isômeros ópticos.    

(04) O composto d-alanina desvia o plano da luz polarizada para a direita.    

(08) Não são imagens especulares.    

(16) Uma mistura equimolar desses isômeros representa uma mistura racêmica.    

 Soma (    )  
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Gabarito 

 

1.  

a) Teremos: 

 

 

 

b) A fórmula estrutural que corresponde a um isômero geométrico (substância 3) do tipo cis é: 

   

 

2.  

a) Função éster de ácido carboxílico ou éster. 

 

 

b) Teremos: 
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3.  

 a) Teremos: 

 

ou 

 

 

b) Teremos: 

   

 

4.  

 a) Considerando o alceno de menor massa molecular, teremos: 

 

 

b) Os isômeros constitucionais possíveis para esse alceno (C4H8) são: 

   

  



  
 

 

 

19 

Química 

 

5. Para a fórmula molecular C3H4Cl2 podemos montar as seguintes representações estruturais com isomeria 

geométrica: 

   

 

6.  

a) Para que um composto apresente atividade óptica, é necessária a presença de carbonos assimétricos 

ou quirais, ou seja, carbonos ligados a 4 ligantes distintos entre si. Observamos que a penicilina 

apresenta esse tipo de isomeria: 

 

 

b) Podemos citar o grupo carboxila mostrado abaixo: 

 

 

Encontramos também: amida e tioéter. 
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7. 01 

Dois isômeros de função que coexistem em equilíbrio, em solução, são chamados de tautômeros. Por 

exemplo enol e aldeído ou enol e cetona.  

 

Os compostos trans-1,2-dicloro-eteno e cis-1,2- dicloro-eteno possuem pontos de ebulição diferentes, 

pois o isômero trans é apolar e o isômero cis é polar. 

 

 

Os compostos trans-1,2-dicloro-eteno e cis-1,2- dicloro-eteno são isômeros geométricos do tipo cis-trans.   

2-amino-propanal é um composto opticamente ativo, pois apresenta um carbono quiral ou assimétrico.   

 

Uma mistura equimolar de l (-) ácido lático e d (+) ácido lático é chamada de mistura racêmica.   
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8. A  e A '  apresentam carbono quiral ou assimétrico (um átomo de carbono ligado a quatro ligantes 

diferentes entre si). 

 

 

A  e A '  representam substâncias diferentes, pois formam pares de enantiômeros ou enantiomorfos 

(imagem e objeto), ou seja, um isômero destrógiro e outro levógiro não sobreponíveis (são isômeros 

ópticos). 

B  e B'  não apresentam carbono quiral ou assimétrico (um átomo de carbono ligado a quatro ligantes 

diferentes entre si). 

 

B  e B'  não representam substâncias diferentes, pois são sobreponíveis.   

 

9. 01 + 08 + 16 = 25 

(01) Correta. O ácido − − −2 hidróxi 3 cloro  butanoico apresenta enantiômeros e diastereoisômeros, pois 

possui dois carbonos assimétricos. 

 

(02) Incorreta. Compostos com duplas ligações entre carbonos e de cadeia fechada podem apresentar 

isomeria geométrica.   

(04) Incorreta. O − −propen 2 ol  e a propanona são tautômeros.   

(08) Correta. O −2,3 dihidróxi  butano apresenta um isômero mesógiro (simetria interna), um dextrógiro, 

um levógiro e ainda pode apresentar mistura racêmica com 50%  de dextrógiro e 50%  de levógiro, 

pois apresenta dois carbonos assimétricos. 

  

(16) Correta. O composto − −butan 2 ol  na conformação espacial abaixo é um isômero ótico do tipo S 

(sinister). 
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10. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

(01) Correta. Cada isômero possui um carbono quiral, ou seja, um carbono ligado a 4 ligantes diferentes 

entre si. 

 

(02) Correta. Por apresentarem carbono quiral apresentam isomeria óptica. 

(04) Correta. O prefixo d significa dextrógiro, ou seja, desvio da luz polarizada para a direita. 

(08) Incorreta. Se os compostos são isômeros, consequentemente, um é a imagem especular do outro. 

(16) Correta. Uma mistura racêmica é composta por partes iguais de 2 enantiômeros de uma molécula 

quiral.   
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Isomeria plana: função, posição, cadeia, metameria e tautomeria: 

exercícios específicos 

 

Exercícios 

 

1. A estrutura apresentada a seguir ilustra a molécula do n-pentano. 

 

3 2 2 2 3
2 3 41 5

CH — CH — CH — CH — CH  

 

Quando essa molécula é exposta a uma radiação ionizante, as ligações carbono-carbono são 

rompidas, gerando fragmentos de hidrocarbonetos. Com base no exposto, responda: 

a) Considerando-se o rompimento das ligações entre os carbonos 1 e 2 e entre os carbonos 2 e 3, 

escreva os fragmentos gerados e suas respectivas massas. 

b) Escreva as fórmulas estruturais planas de dois isômeros da molécula do n-pentano.   

   

 

2. A equação representa a combustão completa do butan-1-ol.  

 

4 9 ( ) 2(g) 2(g) 2 ( )C H OH x O y CO z H O 2.670 kJ+ → + +  

 

a) Reescreva essa equação com os valores numéricos de x, y  e z,  indicando, ao lado da equação, 

a quantidade de energia envolvida utilizando a notação H.Δ  

b) Escreva as fórmulas estruturais de dois isômeros de função do butan-1-ol.   

   

 

3. Com respeito aos compostos aromáticos citados abaixo, identifique quais apresentam isomeria de 

posição (orto, meta ou para) e assinale o que for correto.   

(01) Etilbenzeno.     

(02) Ácido benzoico.     

(04) Dibromobenzeno.     

(08) Tolueno.     

(16) Xileno.    

  Soma (     ) 
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4. Quando há falta de insulina e o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia, as células 

utilizam outras vias para manter seu funcionamento. Uma das alternativas encontradas é utilizar os 

estoques de gordura para obter a energia que lhes falta. Entretanto, o resultado desse processo leva 

ao acúmulo dos chamados corpos cetônicos. 

Disponível em: www.drauziovarella.com.br. Adaptado. 

 

 

 

a) Dê a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura comercial do corpo cetônico representado. 

b) Escreva a fórmula estrutural do isômero de função desse corpo cetônico com a sua respectiva 

nomenclatura IUPAC.  

   

 

5. Considere um poderoso desinfetante, formado por uma mistura de cresóis (metilfenóis), sendo o 

componente predominante dessa mistura o isômero para. Apresente as fórmulas estruturais planas 

dos dois cresóis presentes em menor proporção no desinfetante. Apresente, também, esse mesmo tipo 

de fórmula para os dois compostos aromáticos isômeros de função dos cresóis.  

   

 

6. Dê as fórmulas estruturais planas de dez isômeros monocíclicos de cinco membros da ciclopentanona.  
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7. Vazamentos de tanques subterrâneos de combustíveis podem contaminar os solos com os chamados 

BTEX (sigla para os contaminantes com benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno). Para remediar o 

problema, utiliza-se a atenuação natural, que inclui processos como a biodegradação, a volatilização, a 

dispersão, a diluição e a adsorção dos contaminantes. 

a) Dentre os processos de atenuação natural citados, qual deles constitui um fenômeno químico? 

Justifique sua resposta. 

b) Analise a fórmula do etilbenzeno. 

 

 

 

Dentre os BTEX, os compostos aromáticos etilbenzeno e xileno são isômeros entre si. Considerando 

a fórmula estrutural do etilbenzeno e que existem diferentes tipos de xileno, escreva a fórmula 

estrutural e dê o nome oficial (IUPAC) de dois xilenos isômeros entre si.  

   

 

8. Considere os compostos orgânicos metilfenilcetona e propanona. 

a) Apresente a equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um dos 

compostos. 

b) Qual das duas cetonas acima tem maior conteúdo enólico? Justifique.  

 

 

9. Para cada composto abaixo, apresente as fórmulas estruturais planas das formas tautoméricas, se 

houver, ou justifique a inexistência de tautomeria. 

a) CH3COCH2COCH3 

b) aldeído benzoico  
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10. A auroglaucina é um pigmento laranja natural que apresenta o núcleo básico I. 

 

 

 

a) Sabendo que a estrutura da auroglaucina apresenta uma carbonila de aldeído não conjugada, 

uma hidroxila ligada a carbono 2sp  e um grupo heptil, represente a estrutura deste pigmento, 

substituindo 1 2R , R  e 3R  pelos átomos ou grupos adequados. 

b) Represente a estrutura de um tautômero da auroglaucina, o qual apresente duas carbonilas em 

sua estrutura.  
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Exercícios 

 

1.  

a) Para a ruptura da ligação entre os carbonos 1 e 2, teremos: 

 

 

Para a ruptura da ligação entre os carbonos 2 e 3, teremos: 

 

 

 

b)    

   
 

2.  

 a)  Balanceando a equação, vem: 

4 9 ( ) 2(g) 2(g) 2 ( )C H OH x O y CO z H O 2.670 kJ

x 6

y 4

z 5

H 2.670 kJ (liberação de energia)Δ

+ → + +

=

=

=

= −

 

4 9 ( ) 2(g) 2(g) 2 ( )C H OH 6 O 4 CO 5 H O ; H 2.670 kJ.+ → + = −Δ  

 

b)  Fórmulas estruturais de possíveis isômeros de função do butan-1-ol:  
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3. 04 + 16 = 20 

Apresentam isomeria de posição: 

   
 

4.  

a) Nomenclatura IUPAC: propanona. 

Nomenclatura comercial: acetona. 

 

b) Fórmula estrutural do isômero de função da propanona, o propanal (nomenclatura IUPAC): 
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5. Fórmulas estruturais planas dos dois cresóis presentes em menor proporção, ou seja, orto e meta: 

 

 

Fórmulas estruturais planas dos dois compostos aromáticos isômeros de função (éter e álcool) dos 

cresóis: 

   

 

6.  
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7.  

a) Biodegradação: é o processo de decomposição de materiais de origem orgânica por ação de seres 

vivos; trata-se de um processo que consiste na mudança da forma dos compostos contaminantes 

pela ação de micro-organismos. Sob condições adequadas, os micro-organismos ajudam ou são 

responsáveis por reações químicas que resultam em compostos que apresentam baixo ou nenhum 

risco aos seres vivos.Adsorção de contaminantes: Na adsorção, as moléculas ou íons de uma 

substância ficam retidos (fixados) na superfície de sólidos por interações químicas e físicas. Um 

ótimo exemplo de substância adsorvente é o carvão ativado. 

 

b) Teremos: 

   

 

8.  

a) Equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um dos compostos: 

 

 

b) No equilíbrio têm-se pequena quantidade de enol. 

Os enóis aromáticos apresentam ressonância no anel benzênico e isto faz com que a 

transformação seja dificultada.  

Conclusão: a cetona aromática (metilfenilcetona) apresenta maior conteúdo enólico.   
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9.  

a) Para o CH3COCH2COCH3, teremos as seguintes possibilidades (fórmulas estruturais planas): 

 

 

b) Na tautomeria o enol (composto instável) se transforma em aldeído ou cetona (compostos mais 

estáveis).  O núcleo benzênico apresenta ressonância e é muito estável, logo, não ocorre tautomeria 

no benzaldeído.  

   
10.  

a) De acordo com as informações apresentadas, 1R OH,=  2R H=  e 3 2 2 5 3R CH (CH ) CH .=  Assim, a 

estrutura do pigmento é a seguinte: 

 

 

b) A estrutura do tautômero do pigmento que apresenta dois grupos acila é a que seguinte: 
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Revisão de estrutura e análise de parágrafos 

 

Resumo 

 

O ENEM está chegando. Cabe, então, voltar à estrutura do texto, depois de alguns exercícios feitos, a fim de 

trabalharmos a forma - depois de, com muitos eixos, termos trabalhado o conteúdo. Vamos, então, revisar 

cada um dos parágrafos, suas funções e analisar alguns exemplos? 

 

Introdução 

O parágrafo introdutório, com o papel de levar o leitor para dentro do texto, precisa obedecer a, basicamente, 

duas funções muito importantes: 

 

a) Apresentar o tema, contextualizando a proposta a partir de uma ligação entre o conhecimento de mundo 

do leitor - e, claro, do autor - e o tema; 

b) Formular uma tese, analítica ou sintética, definindo um ponto de vista a ser defendido no texto. 

 

É importante deixar as duas funções claras, muito bem desenvolvidas na redação. O primeiro parágrafo do 

texto é um dos mais importantes da redação, visto que funciona como certo cartão de visitas. Por isso, uma 

introdução sem tese ou sem uma apresentação completa do tema podem enterrar, de vez, a redação do aluno. 

Vamos ver alguns exemplos? 

 

I. Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

 

Em 2017, um decreto do governo federal liberou que uma imensa reserva de cobre na Amazônia fosse 

destinada à mineração privada. Essa ação, entretanto, gerou revolta entre ambientalistas e parte da 

população, visto que, entre os efeitos indiretos dessa prática, podem ocasionar o desmatamento e o garimpo 

na região. Ao final do mês de agosto de 2017, o poder público revogou tal decreto após as duras críticas da 

sociedade e, a partir desse panorama, tornam-se evidentes os desafios e a importância de uma educação 

ambiental no Brasil. 

 

II. Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, “o novo sempre despertou perplexidade e resistência”. Neste 

sentido, o receio do destaque entre tantas opiniões divergentes e a necessidade de integrar-se ao âmbito 

coletivo fez com que os indivíduos, por vezes, fizessem uso das redes sociais como porta-voz de suas 
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necessidades de expressão e de mobilização a causas sócio-políticas. No entanto, nem sempre essa conduta 

presente no mundo virtual faz-se verossímil à sua aplicação na realidade. 

 

III. Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

Desde a Idade Média, os atos de violência eram vinculados às manifestações de imposição e poder. Diante 

deste cenário, os jogos entre os gladiadores que lutavam no Coliseu, em Roma, sucediam ao público a afeição 

à brutalidade e a justificativa baseada nos valores culturais. No entanto, após séculos de avanço e proteção 

aos direitos humanos, alguns indivíduos ainda refletem esses traços na competição esportiva, como fazem 

muitos torcedores brasileiros nos estádios de futebol. 

 

Desenvolvimento 

O parágrafo de desenvolvimento tem, de forma objetiva, o papel de "desembrulhar" a tese apresentada na 

introdução. Se o texto dissertativo-argumentativo tem como principal alvo o leitor e o seu convencimento, o 

desenvolvimento é o espaço de apresentação dessas estratégias de argumentação. Na construção de cada 

um desses parágrafos - que, em provas como o ENEM, são dois ou três -, o aluno deve cumprir três etapas 

importantes: 

 

a) Formular um tópico frasal, ou seja, um "resumo" do argumento a ser desenvolvido no texto; 

b) Ampliar esse tópico, justificando sua apresentação, explicando melhor a sua ideia; 

c) Aprofundar a argumentação, com estratégias como a exemplificação, uso de argumentos de autoridade, 

comparações históricas, etc. 

 

Em tempo, é importante lembrar que cada parágrafo precisa, obrigatoriamente, defender um argumento. Ter 

certeza dessa noção faz o aluno evitar dois erros muito comuns na construção desse parágrafo: a formulação 

de um desenvolvimento expositivo - que aparece, principalmente, quando o aluno deixa de apresentar uma 

opinião, um tópico bem definido - e a de um parágrafo com mais de um argumento - o que conhecemos como 

um empilhamento de ideias. Vamos ver exemplos, sobre os mesmos temas? 

 

I. Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

Em primeiro lugar, a história nos mostra que a degradação do meio ambiente se tornou uma ação progressiva. 

Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, com a exploração de matérias-primas e o uso de máquinas nas 

indústrias, houve o aumento da emissão de carbono na atmosfera e, consequentemente, a poluição do ar. 

Hoje, com o contínuo interesse das empresas em lucrar e impulsionarem o consumo, a queima de 

combustíveis fez-se uma das grandes responsáveis pelo efeito estufa. Assim, vê-se a urgência de promover 

o desenvolvimento sustentável, uma vez que  os recursos naturais não são inesgotáveis.  
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II. Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Em contrapartida, a nova geração do “curtir e compartilhar” também dissimula uma mobilização que, em 

determinados casos, só transparece no campo cibernético. Por vezes, os internautas se sentem engajados 

com a ideia do grupo e querem se sentir incluídos nos debates por se tratar de assuntos do momento, fazendo 

com que esses cheguem a traçar um tipo de perfil nas redes sociais que os mascarem por meio de discursos 

autossuficientes, quando, na verdade, há um certo comodismo em permanecer apenas no plano virtual e, 

ainda, a falsa sensação de cumprimento de deveres como cidadãos. Dessa forma, tal como a 1ª Geração 

Romântica, criou-se uma identidade idealizadamente heroica com a pátria a fim estabelecer ações paliativas 

e forjar um ativismo social. 

 

III. Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

Ademais, a impunidade dessas ações hostis favorece o contínuo desrespeito àqueles que vão apenas para 

apreciar as partidas e, até mesmo, inverte a visão do esporte como método de inclusão social, defendida 

pelos próprios clubes. Exemplo disso é que o Brasil lidera o ranking entre os países que contêm mais mortes 

em estádios de futebol, o que comprova que a segurança nesses lugares é ineficaz, visto que, muitas vezes, 

os agressores não são identificados ou recebem leves advertências, enquanto, para as vítimas que sofrem de 

violência física ou moral, os danos podem ser irreversíveis. 

 

Conclusão 

O parágrafo conclusivo, assim como o de introdução, precisa ganhar uma atenção diferenciada. Isso porque, 

da mesma forma que a primeira impressão fica, a última também tem o seu valor. Por isso, é essencial que 

você, aluno, ao produzir o seu planejamento, tenha noção das funções desse parágrafo. São elas: 

 

a) Dar ao parágrafo a ideia de que o texto está chegando ao fim, por meio do uso de um conectivo conclusivo; 

b) Retomar a tese, parafraseando o que foi apresentado na introdução; 

c) Fechar o texto de forma diferenciada. 

 

Aqui, cabe um destaque: no ENEM, a última etapa envolve, também, a produção de uma proposta de 

intervenção detalhada, envolvendo os critérios que já conhecemos em outro momento. Além disso, o aluno 

pode fechar o texto de forma criativa, retomando a contextualização, por exemplo. Vamos ver os parágrafos? 

 

I. Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

Fica claro, portanto, que medidas devem ser sugeridas a fim de promover a educação ambiental e garantir 

um futuro mais sustentável. Para conter o avanço do efeito estufa, é imprescindível que as empresas 

usufruam de fontes renováveis - já há em algumas áreas do país, sendo necessária a sua expansão -, como a 

energia eólica e a instalação de captadores solares em telhados industriais para assegurar a autossuficiência 
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energética. Além disso, o treinamento de professores seria interessante para que o docente adaptasse os 

debates ambientais de acordo com a série de cada aluno, como, ainda, o apoio governamental às escolas 

públicas para investir em palestras e atividades que incitem os estudantes a uma participação mais ativa 

frente à preservação do ecossistema. 

 

II. Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Ainda que as redes sociais auxiliem a mobilização e, consequentemente, a transformação social, os 

internautas não podem se limitar só ao plano virtual. Portanto, é fundamental que o povo brasileiro também 

exerça a sua participação política, ao cobrar do governo projetos de integração e petição à fiscalização dos 

gastos públicos. Tal incentivo também pode ocorrer por meio da educação, por meio do debate entre jovens 

e professores que abordem a importância da presença física dos indivíduos nas manifestações, como, 

também, o poder persuasivo da mídia, com o intuito de promover a conscientização civil. Só assim, a análise 

de Freud sobre o novo levaria os indivíduos a agregarem o poder das redes à realização de sua cidadania. 

 

III. Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

É imprescindível, portanto, a mudança na conduta daqueles que usam a ferocidade para uma imposição 

diante de outros times. Para isso, o Brasil poderia se basear em países com referência em segurança nos 

estádios, como a Inglaterra; que sofreu ataques segregacionistas e repressivos de grupos chamados 

“Hooligans” e, para combatê-los, fez o cadastramento de torcedores, o uso de reforço policial e expulsão 

temporária dos que desviarem da pacificidade entre os jogos. A mídia e os clubes podem promover 

campanhas de conscientização do público, a fim de que o reflexo arcaico da Idade Média se converta em um 

coletivismo ético e que auxilie a integração social do esporte. 
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Exercícios 

 

Vamos analisar um tema de redação? Tente planejá-lo e, depois, verificar os pontos levantados em uma 

redação exemplar, comparando o que você pensou e o que foi formulado por nossos monitores. Não esqueça 

que não há um gabarito na produção de um texto; há, apenas, diferentes direcionamentos, e compará-los pode 

ser um trabalho importante nos seus estudos! 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A 

questão do índio no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 

ponto de vista. 

 

Texto 1 

 

Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de trezentos povos que, 

juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, 

tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, 

tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação 

aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações, e o senso de que a felicidade individual 

depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, 

partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. 

Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por 

visões preconceituosas e ultrapassadas de “progresso”. 
AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. 

Disponível em: www.outraspalavras.net.  Acesso em: 7 dez. 2012. 

Texto 2 

 

 
 

Texto 3 

No Brasil, desde o século 16, existem instrumentos legais que definem e propõem uma política para 

os índios, fundamentados na discussão da legitimidade do direito dos índios ao domínio e soberania de suas 

terras. Esse direito – ou não – dos índios ao território que habitam está registrado em diferentes legislações 

portuguesas, envolvendo Cartas Régias, Alvarás, Regimentos, etc. 
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Até 1988, a política indigenista brasileira estava centrada nas atividades voltadas à incorporação dos 

índios à comunhão nacional, princípio indigenista presente nas Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969. A 

Constituição de 1988 suprimiu essa diretriz, reconhecendo aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

Os índios também ampliaram sua cidadania, já são partes legítimas para ingressar em juízo em 

defesa de seus direitos e interesses. Assim, o principal objetivo da política indigenista hoje é a preservação 

das culturas indígenas, através da garantia de suas terras, e o desenvolvimento de atividades educacionais e 

sanitárias. 

Entretanto, a insuficiência de recursos oficiais, a integração cada vez mais comum do índio às 

sociedades urbanas e os conflitos raciais e sociais dos povos brasileiros têm colocado em risco a 

concretização das propostas políticas e direitos indígenas garantidos por Constituição. 

 
Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/a-questao-indigena-cerca-de-315-mil-indios-

vivem-em-seis-estados-brasileiros.htm. Acesso em: 10 abr 2015 (adaptado). 
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Gabarito 
 

Na 1ª Geração do Romantismo, no século XIX, criou-se uma imagem do índio de forma heroica na 

poesia, a fim de associá-la à construção de um sentimento nacionalista no Brasil. No entanto, nota-se que tal 

imagem é superficial e, em verdade, foi consolidada apenas no plano literário e não no âmbito social, uma vez 

que o índio, na contemporaneidade, muitas das vezes, ainda é marginalizado e até esquecido pela população. 

Neste sentido, faz-se necessário reavaliar seu espaço e importância nos dias atuais, visto que tal cultura é 

parte constituinte de nossa identidade. 

Primeiramente, o reflexo histórico contribuiu para que os índios perdessem seu espaço e fossem 

subjugados pelo uso da violência. É sabido que, desde o século XVI, momento em que começa o processo 

colonizador no Brasil, a imposição de portugueses sobre os nativos se deu a partir da opressão: a 

sobreposição do catolicismo sobre as religiões já existentes, a exploração da natureza para fins comerciais 

e a imposição da língua portuguesa sobre as variações linguísticas indígenas. Essas ações acarretaram o 

contínuo extermínio acerca de sua cultura e, inclusive, fizeram com que, hoje, alguns cidadãos tenham uma 

visão estereotipada e, até, folclórica desses grupos.    

Além disso, a luta pelo território tornou-se um problema cultivado pelas relações de poder. O 

agronegócio é uma das principais movimentações econômicas do país. No entanto, há fazendeiros que, com 

o intuito de obterem ainda mais lucros, expandem as suas fronteiras agrícolas a regiões destinadas aos 

índios, o que resulta em conflitos violentos e na perda do território indígena. Tal fato contraria os Direitos 

Constitucionais, que garantem a posse dos índios sobre as terras tradicionalmente já ocupadas e evidencia 

que os interesses da bancada ruralista, por vezes, se sobrepõem aos direitos de proteção das tribos indígenas. 

A valorização do índio é, portanto, imprescindível para alterar o cenário vigente. Para reverter os pré-

conceitos sobre os nativos, a Escola faz-se importante na formação social do indivíduo, por isso, aulas de 

sociologia e história são imperativas para promover o debate e aguçar a visão crítica nos jovens. Ademais, a 

mídia, fazendo uso de seu impacto persuasivo pode trabalhar com campanhas de conscientização, em 

parceria com a FUNAI, a fim de trazer conhecimento e informação ao público. Com o intuito de assegurar a 

proteção às terras, é dever do Governo demarcar as áreas destinadas aos índios e punir aqueles que tentarem 

burlar a lei e ferir os direitos humanos com o uso da violência. Só assim, garantiremos aos indígenas o seu 

verdadeiro espaço e evitaremos a falsa construção de uma sociedade que só valoriza os povos originários de 

nosso país na Literatura. 
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Movimentos sociais 

 

Resumo 

 

 

De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo 

organizado que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser 

voltadas para causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às 

vezes até a transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, tornando-

se porta-voz de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por séculos. 

Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade 

civil enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que 

pelo menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento 

negro (contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do campo, 

movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, movimentos 

marxista, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação centralizada em 

algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, com a expansão do 

processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e disseminação de meios de 

comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza de suas 

causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento ambientalista de forte 

atuação internacional. 

Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de 

recursos e pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a 

manifestações públicas esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus objetivo, 

o que significa haver uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito de outra 

forma, os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre lutando por 

diferentes ideais, diferentes demandas. 
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Exercícios 

 

1. Os movimentos sociais têm como uma de suas características surgir de um princípio norteador e um 

problema social, que orientam o projeto coletivo dos envolvidos.  

Assinale a alternativa que contém o princípio norteador comum dos movimentos brasileiros, Revolta de 

Porecatu no Paraná (1950-1951), Ligas Camponesas (1954-1964) e Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (1984): 

a) Organizar o agronegócio, modernizando as relações capitalistas no campo através da incorporação 

dos trabalhadores rurais. 

b) Conservar as relações patriarcais no latifúndio, mas modernizando as relações de produção 

baseadas no trabalho assalariado. 

c) Articular os sindicatos de trabalhadores rurais e de proprietários de terras, formando cooperativas 

sem alterar a estrutura fundiária do país. 

d) Transformar a estrutura fundiária do país, fortalecendo os grandes proprietários a partir da coalizão 

com os médios e pequenos no sentido de ofertarem mais postos de trabalho em suas propriedades. 

e) Realizar a reforma agrária alterando a secular estrutura latifundiária, distribuindo terra para famílias 

de trabalhadores rurais. 

 
 

2. “Dezenas de milhares de pessoas marcharam, dia 1 de Abril [2006], pela ponte de Brooklyn até a 

baixa de Manhattan, exigindo respeito e legalização para os cerca de 12 milhões de trabalhadores 

imigrantes não documentados. Esta foi a última iniciativa de uma onda de manifestações de massas 

que varreram o país, de San Diego a Boston, desde que foi aprovada na Câmara dos 

Representantes, no passado dia 16 de dezembro, a xenófoba lei HR-4437.” 

Disponível em http://.galizacig.com/index.html. Acesso em 19 out. 2007. 

 

A partir desse trecho, podemos perceber a articulação e a organização de imigrantes para exigirem 

algunsdireitos. Sob a ótica dos movimentos sociais, é CORRETO afirmar que 

a) a reivindicação por direito ao trabalho, entre outros, pode promover a ação coletiva e propiciar a 

articulação de interesses diversos de imigrantes em uma única bandeira de luta, capaz de dar-Ihe 

alguma unidade, característica necessária a um movimento social. 

b) a organização e a manifestação desses imigrantes não podem constituir um movimento social, pois 

esses imigrantes estão em situação ilegal. 

c) na luta por cidadania, a problemática de trabalhadores imigrantes traz à tona a incapacidade de os 

movimentos sociais lidarem com a relação entre diferença cultural, necessidade de mão de obra 

para um mercado globalizado e criação de novos direitos. 

d) frente a demandas diversas, os movimentos sociais são inviabilizados, pois a homogeneidade é 

característica indispensável à unidade de qualquer movimento. 
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3. Com vestidos de noivas e ternos, três casais gays [...] se apresentaram nesta quarta-feira no cartório 

de registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha 

em favor do casamento homossexual.  

(Folha de S.Paulo, 19 maio 2010, Caderno Mundo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 19 maio 2010.)  

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os novos movimentos sociais, considere as 

afirmativas a seguir.  

I. Desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos 

sociais cujo eixo são as políticas identitárias.  

II. Movimentos sociais são expressão de demandas do cotidiano que se transformam em 

reivindicações coletivas para a ampliação dos direitos de cidadania.  

III. O que diferencia o movimento gay em relação ao antigo movimento operário é a negação da 

instância política enquanto elemento mediador da ação reivindicativa.  

IV. Dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores 

morais tradicionais, como a aceitação da união heterossexual e a negação da homossexual.  

 

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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4. "Neste maio de 2014, o sujeito dominante das manifestações coletivas tem cara, nome e até endereço. 

Não usa máscara porque ele é a própria máscara. São entidades sindicais e corporativas, as das 

reivindicações previsíveis e compreensíveis. Não raro são cúmplices do que questionam, como os 

desmandos que culminam na inflação alta, na corrosão dos salários, nas carências que não são as do 

catálogo do Fome Zero. Em 2013, o povo supostamente manso, diluído no sistema de cooptações que 

enquadrou a sociedade inteira nas conveniências do poder e do partido que governa, deu o primeiro 

aviso que mansidão tem limite. A surpresa é que, em 2014, a forma é outra, mas o recado é o mesmo: 

a cumplicidade tem seu dia de basta." 

MARTINS, J. S. O variável humor das ruas. In: O Estado de S. Paulo, Caderno Geral, 24 maio 2014.  

 

De acordo com as teorias sociológicas sobre movimentos sociais e participação política e com 

base no texto acima, assinale o que for correto: 

(01)  O Movimento do Passe Livre, que ganhou as ruas de várias cidades brasileiras em 2013, não era 

legítimo e, por isso, os sindicatos tomaram a frente nas negociações em 2014. 

(02)  Tanto as manifestações de entidades sindicais e corporativas como as manifestações populares 

são expressões coletivas e políticas legítimas. 

(04)  Em sociedades democráticas, mesmo que os governos recebam apoio popular, não significa que 

os movimentos sociais e populares devam abandonar as manifestações públicas de  

suas críticas e insatisfações. 

(08) O Programa Fome Zero solucionou os problemas sociais do Brasil e, por isso, não há 

necessidade de manifestação dos movimentos sociais e populares. 

(16)  Aqueles sindicatos que apoiaram candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais não 

têm direito de se manifestar criticamente em relação às decisões do governo atual. 

Soma (    ) 

 

 

5. Sobre o tema movimentos sociais e participação política, assinale o que for correto. 

(01)  Os movimentos sociais exercem papel importante na tarefa de exigir do Estado o reconhecimento 

de direitos de grupos minoritários e a redistribuição de recursos econômicos que minimizem as 

injustiças sociais. 

(02)  Movimentos sociais e partidos políticos têm a mesma tarefa na ordem democrática. Ambos 

disputam o poder e o controle do Estado. 

(04) Os movimentos sociais, por mais distintas que sejam as suas reivindicações, utilizam todos um 

mesmo repertório, ou seja, as mesmas práticas de ação. 

(08)  Mobilizações com ajuda da internet são formas de ativismo que escapam das formas legítimas 

de participação reconhecidas nas sociedades democráticas. 

(16)  O voto constitui o único instrumento legítimo de participação política nas democracias 

representativas.  

 Soma (     ) 
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6. Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil organizada são os movimentos 

sociais, é importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são 

processuais e ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. As lutas 

pela educação envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos sociais 

pela educação abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, nacionalidade, 

religiões, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos 

humanos, direitos culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003 Acesso em: junho 

2015. 

 

A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e funciona como 

um instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade. No texto, a forma de 

transmissão da educação é denominada de 

a) Revolucionária. 

b) Sistemática. 

c) Burocrática. 

d) Informal. 

e) Isolada. 

 

 

7. O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada 

por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. 

No primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 

PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar. 

2012. Adaptado. 

 

A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais. 

A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de 

estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas. 

b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se constroem 

as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas 

pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos sociologicamente 

minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas e 

as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.  
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8. Que tipo de movimento social está retratado na foto a seguir? 

 

 

 

Disponível em: <http://ame-sua-missao.blogspot.com/2011/03/jornada-de-lutas-em-recife-

cobra.html>. Acesso em: 8 ago. 2011. 

 

a) Regressivo.  

b) Reformista.  

c) Progressista. 

d) Migratório. 

e) Conservacionista. 

 

 

9. Assinale o que for correto sobre a temática dos movimentos sociais. 

(01)  Os movimentos sociais são ações coletivas que visam ao confronto político, objetivando mudar 

ou manter uma situação. 

(02)  Os camponeses, os negros, os jovens e as mulheres estão entre os vários grupos de sujeitos 

históricos que realizam movimentos de resistência. 

(04)  O movimento zapatista não pode ser classificado como um movimento social, pois suas ações são 

pontuais, restritas à luta contra um acordo de livre comércio da América do Norte. 

(08)  A organização dos movimentos sociais pode ser local, regional, nacional ou internacional e está 

relacionada à luta por acesso aos direitos civis, políticos e sociais. 

(16)  A estruturação dos movimentos sociais pode criar uma identidade coletiva para os seus agentes. 

Soma (    ) 
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10. A história do século XX apresenta outros conflitos de interesses que vão além da divisão da sociedade 

em classes: conflitos entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre heterossexuais e 

homossexuais, entre brancos e não brancos e/ou minorias étnicas. 

OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 115-

116. 

 

Atualmente, no Brasil, existe um número significativo de grupos que reivindicam direitos sociais e 

políticos importantes para a formação de cidadania, identidade e pertencimento no contexto nacional. 

Com base nas desigualdades apresentadas no texto e nas reflexões sobre os grupos sociais que as 

vivenciam, assinale a alternativa correta. 

a) A opressão sofrida pelas mulheres é conhecida como desigualdade de gênero. Ela se refere às 

normas sociais que são aceitas pelas mulheres como forma de reconhecimento do seu papel 

transformador das condições sociais desiguais. 

b) A homossexualidade é representada no Brasil como um desvio de conduta e, por isso, deve ser 

tratada como doença psíquica e social. Para isso, há no país leis que garantem a intervenção 

médica de indivíduos que apresentam traços do comportamento homossexual. 

c) O racismo no Brasil é considerado pelos sociólogos como um preconceito disfarçado. Assim, as 

piadas, brincadeiras e frases de duplo sentido com relação a grupos étnicos são consideradas 

formas sutis de racismo. 

d) Os conflitos entre adultos e jovens têm como base as vivências socioculturais. Todavia, um fator 

fundamental para formação e manutenção desses conflitos é a diferença financeira, pois os jovens 

recebem menos que os adultos na sua vida profissional. 

e)  "A marcha das vadias" é um movimento social que tem como objetivo conscientizar a sociedade 

acerca da opressão que as mulheres vivenciam diariamente. Isso representa um avanço, pois todas 

as reivindicações do movimento são aceitas e acatadas imediatamente pelas instituições sociais 

como forma de melhorar a condição das mulheres. 
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Gabarito 

 

1. E 

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a corrigir 

as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada, esses 

movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou sistema 

cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está errada, 

não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre eles; D 

está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

 

2.  A 

A afirmativa B está errada, a legalidade não é pressuposto básico para a definição de um movimento 

social. A afirmativa C está errada porque os movimentos sociais lutam justamente nos segmentos 

apontados, conseguindo diversas conquistas. A afirmativa D está errada porque não existe essa 

obrigatoriedade de homogeneização dos movimentos sociais. Eles se caracterizam justamente pela 

diversidade e pelas estratégias para lidar com ela. 

 

3. A 

A afirmativa III é incorreta porque o movimento gay não abandona a ação política. Por mais que em 

algumas situações o movimento se valha de ações voltadas à concientização da própria sociedade civil 

(como as passeatas LGBT), é na esfera política que ele se articula (e tem de se articular) para 

transformar em lei os direitos que reivindicam da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque os 

movimentos sociais são articulados justamente na contestação dos valores morais, da tradição e dos 

costumes conservadores que se instituiram com o passar do tempo. Sua ideia é justamente revolver 

essas camadas de conservadorismo social em busca da aceitação de novas demandas decorrentes do 

desenvolvimento da sociedade. 

 

4.  02 + 04 = 06 

(01)  Incorreta. Uma característica dos movimentos sociais é que não existe um órgão externo que lhe 

confira legitimidade. Esta advém de sua própria capacidade de mobilização dos atores sociais. 

(08)  Incorreta. A eficácia de um programa social não anula motivações para mobilização, pois a 

complexidade da vida social sempre traz novas demandas que estão reprimidas. 

(16) Incorreta. O apoio a um determinado candidato ou grupo político não é motivo deslegitimador para 

a propositura de críticas. 
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5. 1 

(01) correta 

(02) Incorreta. Os partidos políticos são instituições constituídas para o exercício da política oficial. Os 

movimentos sociais por sua vez, são heterogêneos, representando anseios bem claros ou difusos 

da sociedade, não lutando pela obtenção do poder no Estado, mas sim de que o poder constituído 

os escutem e atendam às suas demandas.  

(04)  Incorreta. A prática de ação dos movimentos sociais é muito ampla, podendo ser pela arte, pela 

religião, pela manifestação pública etc.  

(08)  Incorreta. A internet na cultura contemporânea virou mais um espaço de participação social e o 

ativismo digital é legítimo. 

(16)  Incorreta. A participação política pode se dar de diversas formas, que não necessariamente pelo 

voto. A vida em sociedade pressupõe política, a capacidade de dialogar, mediar e mesmo disputar 

espaços de força que terão implicações posteriores na política institucional. 

 

6. D 

O texto fala em movimentos sociais, que são agrupamentos da sociedade civil com um interesse comum 

e capacidade de mobilização e organização. Normalmente os movimentos voltam-se contra realidades 

adversas aos anseios do grupo ou pelo estimulo a um foco de interesse dele. Um grande estudioso dos 

movimentos sociais foi o sociólogo francês Alain Tourane. No exemplo apresentado no texto, temos uma 

situação de movimento social voltado para a educação e que pratica estas atividades fora do sistema 

convencional de ensino, ou seja, fora da forma institucional. A alternativa correta é a D. 

 

7. E 

a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi 

caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente horizontalizadas 

e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução das hierarquias e a 

fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo de fazer política. 

b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos 

sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas 

reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de 

contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se configuram 

os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos sociais. 

c)  Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os 

novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por 

exemplo, as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao trabalho 

decente. 

d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um 

projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões 

hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais de 

sociedade. 

e)  Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio 

dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla diversificação 

da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos anos, pela difusão 

do uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual estado das ações 

coletivas. 
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Sociolgia 
 

8. B 

Como podemos perceber pelas requisições das faixas, os estudantes estão fazendo reivindicações, 

portanto, trata-se de um movimento reformista. Movimento regressivo pede o retorno a uma situação 

anterior; o progressista, propõe novas formas de soluções; o migratório, como o nome diz, está 

relacionado à migração; e o conservacionista, à conservação, que pode ser tanto de um status social 

como do meio ambiente, do patrimônio histórico etc. 

 

9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

(01) Correto. 

(02) Correto. 

(04) Incorreto. O movimento zapatista pode ser classificado como um movimento social, pois dentre 

suas principais bandeiras, desde o início de sua formação, está a luta pela reforma agrária e pelos direitos 

dos indígenas. 

(08) Correto. 

(16) Correto. 

 

10. C 

a) Incorreta. As desigualdades de gênero atuam no sentido de perpetuação do papel da mulher como 

submissa e inferior ao homem. 

b) Incorreta. A sociedade brasileira passa por um processo de aceitamento da homossexualidade como 

natural e como direito das pessoas. A legislação ampara esse entendimento. 

c) Correta. O racismo no Brasil se apresenta de forma velada, aparecendo por meio dos elementos 

apontados na afirmativa. 

d) Incorreta. A questão financeira não é motivadora dos conflitos entre adultos e jovens, mas diferentes 

visões de mundo. 

e) Incorreta. A marcha é importante para afirmar o papel feminino e chamar atenção para as condições 

de tratamento das mulheres, mas não consegue alcançar todas as reivindicações. 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!
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