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RESUM O   
 

 
A água é muito importante para o metabolismo dos seres vivos, onde participa de muitas reações. Em 
ambientes em que há menor oferta de água, como por exemplo o ambiente terrestre, fez com que os seres 
vivos ao longo da evolução desenvolvessem estruturas para evitar a perda excessiva de água. 
 

•  
1. Pulmão eficaz 
2. Pele queratinizada 
3. Fecundação interna 
4. Ovo com casca ou desenvolvimento através da placenta 
5. Excreção de compostos menos solúveis em água como ácido úrico e ureia 
6. Exoesqueleto quitinoso 

 
•  

1. Epiderme com cutícula 
2. Substituição de folhas por espinhos 
3. Parênquima aquífero 
4. Raízes longas 
5. Abertura dos estômatos a noite (plantas que realizam fotossíntese CAM) 
6. Reprodução através de esporos 

 

 
 
 

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Os espinhos são estruturas foliares que apresentam como função diminuir a herbivoria e 
a) proteger as gemas. 
b) fixar a planta no substrato. 
c) nutrir o embrião no interior da semente. 
d) evitar a perda excessiva de água. 
e) atrair polinizadores. 

 

em animais e plantas 
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2. De acordo com a teoria mais corrente, este grupo animal constitui os primeiros vertebrados 
efetivamente equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações abaixo 
enunciadas: 

- Presença de pele seca e relativamente impermeável; 
- Presença de órgãos respiratórios internos; 
- Fecundação interna e independente da água; 
- Presença de ovos com casca grossa; 
- Presença de âmnio e alantóide; 
- Excretam ácido úrico. 

O grupo animal vertebrado em questão são: 
a) os mamíferos. 
b) as aves. 
c) os répteis. 
d) os anfíbios. 
e) os peixes. 

 

3. Desde o início da colonização do ambiente terrestre, houve grande diversificação das plantas, graças 
ao surgimento de características vantajosas à adaptação, que permitiram a sobrevivência e a 
reprodução em terra firme. As estruturas correspondentes a adaptações evolutivas exclusivas das 
plantas, que contribuíram para seu desenvolvimento e diversificação no habitat terrestre, estão 
indicadas em: 
a) fruto, semente e mitocôndria 
b) vaso condutor, cutícula e estômato 
c) membrana celular, cloroplasto e raiz 
d) meristema apical, parede celular e flor 
e) estômatos, frutos e folhas paralelinerveas 

 

4. Um Em qual dos ambientes a seguir vivem vertebrados cujo principal produto de excreção é amônia? 
a) Deserto. 
b) Floresta úmida. 
c) Floresta temperada. 
d) Mar. 
e) Cerrado. 

 

5. O processo de desertificação que atinge grande parte da região semi-árida do nordeste brasileiro tem 
atraído a atenção, pelas suas graves conseqüências não só ambientais, mas também econômicas e 
sociais. Com relação às plantas das caatingas, analise as proposições abaixo,  
I. Para protegerem-se da dessecação, algumas plantas respondem à redução da disponibilidade de 

água no solo, promovendo a abertura de seus estômatos, mesmo que haja luz para a fotossíntese 
e baixa concentração de gás carbônico no mesófilo. 

II. Diversos tipos de cactos e outras plantas típicas de climas secos apresentam um metabolismo 
peculiar denominado de &quot;CAM&quot;, no qual seus estômatos são abertos à noite para 
economizar água, armazenando CO2, até que haja luz suficiente para ocorrer a fotossíntese. 

III. A maioria das plantas tem sua floração dependente das chuvas e não do fotoperíodo, o que as 
caracteriza como plantas indiferentes. 

IV. No processo de adaptação aos ambientes temperados, as cactáceas transformaram suas folhas em 
espinho, e tornaram seus caules achatados e clorofilados para desempenharem a função de 
alimentar a planta. 

V. O ácido abscísico - um hormônio vegetal recentemente descoberto - é o fator que determina o 
fechamento dos fragmoplastos, em condições de falta de água. 

 
A sequência correta é 
a) F V F V F 
b) V V F F V 
c) F V V F F 
d) V F F V V 
e) F F V V F 
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6. Os tipos de excretas de animais estão intimamente relacionados ao ambiente em que vivem. Assinale 
a alternativa que correlaciona corretamente o grupo animal e seu tipo de excreta com a justificativa 
ecologicamente correta: 
a) peixes excretam ureia porque esta é menos tóxica e tem maior solubilidade na água. 
b) mamíferos excretam amônia porque esta é mais tóxica e tem menor solubilidade na água. 
c) aves excretam ácido úrico porque este é menos tóxico e tem menor solubilidade na água. 
d) rãs excretam ácido úrico porque este é menos tóxico e tem maior solubilidade na água. 
e) cobras excretam amônia porque esta é menos tóxica e tem menor solubilidade na água. 

 

7. Um animal que vive em ambiente terrestre úmido deve apresentar respiração ...(1)... e excretar ...(2)... 
As lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas correta e respectivamente por: 
a) branquial e amônia. 
b) pulmonar e ácido úrico. 
c) cutânea e ácido úrico. 
d) pulmonar e amônia. 
e) cutânea e ureia 

 

8. O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva 
do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram 
que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos 
anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações 
que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo. Sobre as características adaptativas associadas à 
conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. Pernas locomotoras e respiração pulmonar. 
II. Ectotermia e dupla circulação. 
III. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenado. 
IV. Ovo amniota e desenvolvimento direto. 
 
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. 

 

9. Os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, por 

da água. Qual das afirmativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da 
água? 
a) Ovo provido de casca, fornecendo ao embrião proteção, suporte e alimento. 
b) Temperatura interna constante, o que lhes permite uma ampla distribuição geográfica. 
c) Fecundação externa, com grande número de gametas, tanto produzidos pelo macho como pela 

fêmea. 
d) Pele, que, mesmo grossa, é ricamente vascularizada e permeável ao oxigênio. 
e) Bexiga natatória que se comunica com a faringe e funciona como um pulmão primitivo. 

 

10. Muitas plantas do cerrado apresentam estômatos localizados apenas na face abaxial (inferior) da folha. 
Marque a alternativa que melhor explica a importância dessa característica. 
a) Estômatos na face abaxial garantem que a fotossíntese ocorra de maneira mais eficiente.  
b) Estômatos na face abaxial proporcionam uma maior absorção de água pela planta em dias úmidos. 
c) Estômatos na face abaxial garantem que menos água seja perdida por transpiração. 
d) Estômatos na face abaxial proporcionam uma maior proteção contra a herbivoria intensa no 

período chuvoso. 
e) Estômatos na face abaxial garantem uma maior taxa de sobrevivência nas plantas após a passagem 

do fogo. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
Devido à sua variedade de biomas, o Brasil possui regiões extremamente úmidas e outras extremamente 
secas. Esse aspecto biogeográfico é expressado culturalmente, como por exemplo em músicas. De mais 
populares a mais tradicionais, as características dos sertões aparecem bastante em algumas letras. 
Leia o seguinte trecho: 
 

 
Segue o seco sem sacar que o caminho é seco 

Sem sacar que o espinho é seco 
Sem sacar que seco é o Ser Sol 

Sem sacar que algum espinho seco secará 
E a água que sacar será um tiro seco 

E secará o seu destino seca 
 

 
 
Identifique na letra adaptações à ambientes áridos e outras características que estes organismos têm para 
evitar a perda de água. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. d 

Os espinhos são estruturas foliares que se relacionam com a proteção contra a herbivoria e com a 
diminuição da perda de água. São estruturas bastante comuns em plantas que ficam submetidas a 
grande estresse hídrico. 
 

2. c 
Os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre foram os répteis, que possuíram todas as 
estruturas apontadas na questão. 
 

3. b 
A cutícula e os estômatos, presentes na epiderme das folhas, ajudam a evitar a perda de água pelas 
plantas, enquanto os vasos condutores favorecem uma melhor distribuição tanto de água quanto de 
nutrientes pelo corpo das plantas, permitindo que elas alcancem um tamanho maior. O surgimento 
dessas estruturas ao longo do processo evolutivo foi fundamental para que as plantas pudessem colonizar 
o ambiente terrestre, tornando-se organismos maiores e mais complexos. 
 

4. d 
Devido a disponibilidade de água reduzida que o ambiente terrestre possui, a amônia não seria o melhor 
excreta a ser eliminado nele, e sim no mar. 
 

5. c 
I está incorreto pois com pouca disponibilidade de água no ambiente, a planta fecha seus estômatos para 
evitar a perda de água; IV está incorreto pois as cactáceas não se adaptaram a ambientes temperados e 
sim ambientes áridos ou semi-áridos; V está incorreto pois o fragmoplasto é uma camada de 
microtúbulos que auxilia a deposição de celulose durante a divisão celular, não havendo relação com a 
pedra de água. 
 

6. c 
Por viverem em ambiente terrestre, as aves necessitam excretar ácido úrico para evitar a perda de água. 
 

7. e 
Por este ser vivo viver em ambiente úmido, a troca gasosa pode ser feita pela pele e o excreta pode ser 
a ureia por não ser muito tóxica e ser menos solúvel que a amônia. 
 

8. c 
Nos répteis surge, pela primeira vez, o ovo com casca e todos os anexos embrionários (âmnion, córion, 
alantoide e vesícula vitelínica). O desenvolvimento é direto, ou seja, sem estágio larval. A pele dos répteis 
é ricamente revestida por queratina, o que evita a desidratação, e seu principal excreta é o ácido úrico, 
que possibilita a economia de água. 
 

9. a 
O ovo com casca protege o embrião do ressecamento, podendo assim sobreviver em ambientes com 
menor disponibilidade de água. 
 

10. c 
Na face abaxial, ou seja, a parte inferior da planta, existe uma menor incidência luminosa, e isto reduz a 
perda de água pela transpiração. 
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Questão Contexto 
 
Os espinhos são adaptações para diminuir a perda de água pela transpiração, pois eles são folhas 
modificadas, com seu tamanho e superfície reduzidos. Outras adaptações que plantas com espinhos têm 
para lidar com a falta de água são raízes profundas, para atingir o lençol freático, parênquimas aquíferos 
desenvolvidos, para armazenar água no corpo, e metabolismo CAM (Metabolismo Ácido das Crassuláceas), 
com estômatos se abrindo de noite. 
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RESUM O   
 

 
Sais minerais são substâncias inorgânicas fundamentais ao bom funcionamento do organismo, acumulando  
as mais diversas funções. Abaixo, uma lista dos principais sais minerais e suas funções: 

• Cálcio (Ca): Encontrado principalmente nos ossos (componente fundamental da matriz inorgânica 
óssea), fundamental para o processo de contração muscular, ativação da protrombina (importante 
para a coagulação sanguínea), entre outras funções. Encontrado especialmente em leite, laticínios e 
vegetais de folhas escuras (couve, espinafre, etc). Sua deficiência pode causar, entre outros 
problemas, hemorragias e osteoporose. 

• Fósforo (P): Também participa da formação dos ossos, mas sua função principal é compor a 
membrana plasmática celular (formada por fosfolipídios), atividades enzimáticas, compor o DNA 
(ácido fosfórico ligado a uma pentose e uma base nitrogenada) e compor o ATP (adenosina tri - 
fosfato). Encontrado em carnes, ovos, cereais, entre outros. 

• Potássio (K): Sua principal função é a atividade conjunta com o sódio, atuando na bomba de 
sódio/ potássio. Além disso, regula a pressão sanguínea. Encontra-se em frutas como banana, tomate, 
melão, frutas cítricas, ervilha, entre outros. 

• Sódio (Na): Sua principal função é a atividade conjunta com o potássio, atuando na bomba de 
sódio/ potássio. Regula também a pressão sanguínea e a quantidade de água no organismo. 
Encontrado principalmente no sal de cozinha (NaCl), mas praticamente qualquer alimento 
industrializado tem certo teor de sódio. O excesso de sódio causa um aumento na pressão arterial,  
enquanto pouco sódio pode causar uma queda de pressão. 

• Magnésio (Mg): Síntese de vitamina D, compõe a clorofila (pigmento fotossintetizante dos vegetais), 
reações químicas e enzimáticas. Encontrado em verduras, maçã, nozes, soja, aveia, entre outros 
compostos. 

• Ferro (Fe): Compõe a hemoglobina, pigmento do sangue responsável pelo transporte de gases. 
Encontrado principalmente em carnes e leguminosas, como o feijão. A falta de Ferro é uma causa 
clássica de anemia. 

• Iodo (I): Composto fundamental para o funcionamento dos hormônios tireoidianos. Os alimentos 
mais ricos em iodo são de origem marinha, como peixes e crustáceos, mas estes não são alimentos 
comuns na dieta do brasileiro padrão. Com isso em mente, o sal de cozinha comercializado no Brasil 
é iodado, fornecendo assim a dose diária necessária de iodo para a população. A falta de iodo causa 
o bócio endêmico, bem como um possível quadro de hipotireoidismo. 

 

EXERCÍ CI OS   
 

 

1. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, 
respectivamente: 
a) magnésio, ferro e fósforo. 
b) ferro, magnésio e fósforo. 
c) fósforo, magnésio e ferro. 
d) magnésio, fósforo e ferro. 
e) fósforo, ferro e magnésio. 

 

2. O sódio, componente que aparece descrito nos rótulos dos alimentos, é considerado um dos vilões 
da boa alimentação. O seu consumo excessivo pode causar _________, mas ele é um _________ útil 
para o metabolismo humano, pois participa na fisiologia __________. Assinale a alternativa que 
completa, correta e respectivamente, as lacunas acima. 
a) hipotensão; metal; renal. 
b) hipertensão; cátion; nervosa. 
c) hipertensão; ânion; pulmonar. 
d) hipertensão; ânion; digestiva. 
e) hipotensão; cátion; hepática. 

Fisiologia dos sais minerais 
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3. Os sais minerais são essenciais em uma alimentação saudável, pois exercem várias funções reguladoras 
no corpo humano. Sobre esse assunto, faça a correspondência entre as colunas apresentadas abaixo. 
 
1) Ferro 
2) Sódio 
3) Cálcio 
4) Fósforo 
5) Potássio 
 
( ) Equilíbrio osmótico celular. 
( ) Essencial à coagulação sanguínea. 
( ) Transferência energética durante reações metabólicas celulares. 
( ) Componente da mioglobina e enzimas respiratórias. 
( ) Contração muscular e condução de impulsos nervosos. 
 
A sequência correta é: 
a) 2, 3, 4, 1, 5. 
b) 3, 2, 4, 5, 1. 
c) 5, 1, 3, 2, 4. 
d) 1, 4, 3, 5, 2. 
e) 2, 4, 3, 5, 1. 

 
 

4. Leia o texto abaixo. 
No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não consumidas 
pelos ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou 
que plantas ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem três vezes mais do que 
plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos 
enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. 

Adaptado de : GENDE, Scott M.; QUINN, Thomas P. O s almão e a floresta. Scientific American Brasil, ano  5, n.52, p.86-91, 
set. 2006. 

A que macronutriente o texto se refere? 
a) Ao ferro 
b) Ao zinco 
c) Ao cloro 
d) Ao nitrogênio 
e) Ao manganês 

 

5. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. 
São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. 
Sobre isso, é correto afirmar-se que 
a) o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular. 
b) a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo 

ferro. 
c) o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide. 
d) a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio. 
e) o magnésio faz parte da hemoglobina. 

 

6. O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como os frutos-do- mar. Esse elemento é 
essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada 
a) pâncreas. 
b) ovário. 
c) tireoide. 
d) hipófise. 
e) timo. 
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7. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. 
Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da: 
a) Contração muscular e da formação de ácido clorídrico no estômago 
b) Coagulação do sangue e das moléculas de ácidos nucleicos. 
c) Coagulação do sangue e da contração muscular. 
d) Composição do osso e da forma da hemoglobina. 
e) Forma da hemoglobina e da constituição dos hormônios da tireoide. 

 
 

8. Os sais minerais, encontrados nos mais variados alimentos, desempenham função importante na saúde 
do homem, podendo estar dissolvidos na forma de íons nos líquidos corporais, formando cristais 
encontrados no esqueleto, ou ainda combinados com moléculas orgânicas. A alternativa que relaciona 
CORRETAMENTE o sal mineral com sua função no organismo é: 
a) K  participa dos hormônios da tireoide. 
b) F  constitui, juntamente com o Ca, o tecido ósseo e os dentes. 
c) P  participa da constituição da hemoglobina, proteína encontrada nas hemácias. 
d) Cl  fortalece os ossos e os dentes e previne as cáries. 
e) Ca  auxilia na coagulação sanguínea. 

 
 

9. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. Na natureza, há um constante ciclo de 
elementos e compostos químicos que passam dos seres vivos ao ambiente e deste aos seres vivos. 
Com relação ao CÁLCIO e o seu ciclo, é CORRETO afirmar que:  
( ) nos seres vivos, o cálcio se apresenta, principalmente, na forma de carbonatos e fosfatos.  
( ) com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição, e com a decomposição 
das estruturas dos mesmos, os sais de cálcio se dissolvem na água e no solo.  
( ) os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo de esponjas e corais.  
( ) o cálcio integra as conchas de moluscos e os esqueletos de vertebrados.  
( ) ele é um elemento químico importante na constituição das moléculas orgânicas, como as proteínase 
os lipídeos. 
A sequência correta é: 
a) V V F V V 
b) V F V F V 
c) V V F V F 
d) F V V V F 
e) V V V V F 

 
 

10. Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, contêm sais de três elementos 
químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das alternativas indica as principais razões pelas quais 
esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta?  
a) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas;  Fósforo - É constituinte de ácidos 

nucléicos e proteínas;  Potássio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas.  
b) Nitrogênio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular;  Fósforo - É constituinte de 

ácidos nucléicos;  Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular.  
c) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas;  Fósforo - É constituinte de ácidos 

nucléicos;  Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular.  
d) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas; Fósforo - Atua no equilíbrio 

osmótico e na permeabilidade celular; Potássio - É constituinte de proteínas.  
e) Nitrogênio - É constituinte de glicídios;  Fósforo - É constituinte de ácidos nucléicos e 

proteínas;  Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
O cinema é um bom lugar para passeio entre todas as idades e um filme que fez sucesso foi o Homem de 
Ferro, com o personagem se mantendo em diversos outro filmes e franquias de histórias de super-heróis. 

 roupa metálica que Tony Stark usa, este 
elemento está presente no nosso organismo e possui grande importância. Diga qual a importância deste sal 
e como sua ausência no organismo pode trazer problemas. 
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Exercícios  
 
1. c 

O fósforo é importante para a produção de ATP e gerar energia. Já o magnésio é constituinte importante 
na produção de clorofila, enquanto que o ferro é fundamental para a produção de hemoglobina.  
 

2. b 
O alto consumo de sódio faz com que o sangue fique hipertônico, puxando assim água por osmose e 
aumentando a pressão sanguínea. Este também participa na condução do impulso elétrico formando a 
bomba de sódio/ potássio. 
 

3. a  
As opções marcadas na resposta já dizem a função de cada sal em nosso organismo. 
 

4. d 
O nitrogênio é essencial para compor as estruturas moleculares das plantas como aminoácidos, DNA, 
etc. 

 
5. a  

O sódio interfere na pressão sanguínea, pois sua presença como soluto faz com que a água venha por 
osmose das células para o sangue. Assim, seguindo o mesmo princípio, a muita ou pouca presença deste 
sal na célula pode aumentar ou diminuir o volume celular. 
 

6. c 
O iodo é essencial para a produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4 que regulam o metabolismo 
celular. 
 

7. c 
Os íons de cálcio são importantes na coagulação celular, pois ajuda na transformar a protrombina em 
trombina. Além disso, sua presença no retículo sarcoplasmático da célula muscular faz com que a 
contração possa ocorrer. 
 

8. e 
O cálcio é um sal que part icipa da coagulação sanguínea; O potássio atua na condução dos impulsos 
nervosos; o ferro constitui a hemoglobina; o fósforo faz parte dos ácidos nucleicos e das moléculas de 
ATP; o cloro atua no equilíbrio de líquidos. 
 

9. e 
A última afirmativa é incorreta pois o cálcio é responsável por formar moléculas inorgânicas. 
 

10. c 
A alternativa C é a que apresenta as corretas informações sobre todos os sais citados. 
 
 

Questão Contexto  
 
O ferro é um importante sal mineral no organismo. Ele é essencial para a produção de glóbulos vermelhos 
no sangue que carregam o oxigênio, logo, quando há deficiência de ferro, há baixa quantidade de hemácias, 
podendo causar anemia ferropiva, falta de ar, fraqueza e fadiga. 
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Estimativas de tamanho populacional 
e curvas de crescimento 

01 
jun 

 

RESUM O   
 

 
Dinâmica de Populações é o ramo da ecologia que estuda a variação do número de indivíduos de uma 
população ao longo do tempo. Para esta análise é necessário identificar 4 parâmetros:  

• Natalidade  número de indivíduos nascidos 
• Mortalidade  números de indivíduos mortos 
• Imigração  número de indivíduos que chegam a um dado local 
• Emigração  número de indivíduos que saem de um dado local 

 
Ou seja: 
Crescimento da população: (N+I)  (M+E) > 0 
Decrescimento da população: (N+I)  (M+E) < 0 
Estabilização da população: (N+I)  (M+E) = 0 

 
 
Curva de crescimento populacional 
Na natureza, podemos identificar a curva de crescimento populacional sendo: 

 
 
O potencial biótico é o potencial máximo que uma população pode se desenvolver em condições favoráveis. 
A resistência ambiental é a resistência dada pelo meio para a população e que pode ser causada por fatores 
bióticos e abióticos (predação, alimento, parasitismo, salinidade, etc.) 
A curva de crescimento real é a curva que junta o potencial biótico com a resistência do ambiente. Assim, o 
crescimento máximo de uma população estará sempre associada a capacidade de suporte de um dado 
ambiente. 
 

EXERCÍ CI OS 
 

 

1. Em um experimento, populações de tamanho conhecido de duas espécies de insetos (A e B) foram 
colocadas cada uma em um recipiente diferente (recipientes 1 e 2). Em um terceiro recipiente 
(recipiente 3), ambas as espécies foram colocadas juntas. 
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2. Durante certo tempo, foram feitas contagens do número de indivíduos em cada recipiente e os 
resultados representados nos gráficos. 

 
A partir desses resultados, pode-se concluir que 
a) a espécie A se beneficia da interação com a espécie B. 
b) o crescimento populacional da espécie A independe da presença de B.  
c) a espécie B depende da espécie A para manter constante o número de indivíduos.  
d) a espécie B tem melhor desempenho quando em competição com a espécie A. 
e) o número de indivíduos de ambas se mantém constante ao longo do tempo quando as duas 

populações se desenvolvem separadamente. 
 

3. No estudo da dinâmica de populações, é importante o conhecimento da curva de sobrevivência das 
espécies, uma vez que esse conhecimento possibilita o manejo mais seguro da população. Sobre isso, 
é correto afirmar que 
a) em espécies que apresentam curva convexa, ocorre grande produção de filhotes que não são 

cuidados e protegidos pelos pais. 
b) nas espécies que apresentam curvas côncavas, os pais produzem poucos filhotes e investem na 

sobrevivência dos mesmos. 
c) curva acentuadamente côncava é decorrente de uma alta taxa de mortalidade na fase jovem do 

indivíduo. 
d) as curvas convexas estão relacionadas com baixa probabilidade de sobrevivência dos filhotes. 
e) curva convexa ocorre em espécies cuja porcentagem de sobrevivência está diretamente 

relacionada à idade. 
 

4. O gráfico abaixo representa a dinâmica populacional de elefantes-marinhos após a introdução de 
alguns indivíduos em três ilhas no oceano Pacífico, próximas à costa da Califórnia (EUA). 
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Um estudando analisou o gráfico e fez as seguintes afirmações: 
I. As três ilhas possuem a mesma disponibilidade de recursos, pois em todas os indivíduos se 

reproduziram e as populações alcançaram a capacidade de suporte do ambiente; 
II. 

ilhas 2 e 3; 
III. Na ilha 1 a natalidade superou a mortalidade durante todo o período analisado;  
IV. Até o tempo  

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
a) I e III. 
b) II. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) IV. 

 

5. A partir da análise do gráfico, o qual representa um exemplo de crescimento populacional, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) a curva Y a partir do momento 2 representa o crescimento de uma população cuja quantidade de 

recursos é ideal para todos seus componentes. 
b) a curva X a partir do momento 1 representa o crescimento de uma população na qual a seleção 

natural pouco atua. 
c) o espaço Z representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente em condições 

ideais de crescimento. 
d) o momento 1 representa a maior intensidade de atuação do mecanismo de seleção natural para a 

curva Y. 
e) a reta W representa o potencial de crescimento populacional esperado pelos criadores de animais. 

 
 

6. As figuras abaixo mostram o crescimento populacional, ao longo do tempo, de duas espécies de 
Paramecium cultivadas isoladamente e em conjunto. Os resultados desse experimento embasaram o 
que é conhecido como Princípio de Gause. 
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Considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e indique a afirmação correta.  
a) A espécie P. aurelia é predadora de P. caudatum. 
b) P. aurelia exclui P. caudatum por competição intraespecífica. 
c) P. aurelia e P. caudatum utilizam recursos diferentes. 
d) P. aurelia exclui P. caudatum por parasitismo. 
e) P. aurelia exclui P. caudatum por competição interespecífica. 

 

7. Traíras são predadoras naturais dos lambaris. Acompanhou-se, em uma pequena lagoa, a evolução da 
densidade populacional dessas duas espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, 
sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra, na mesma lagoa. 
Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da densidade 
populacional da traíra. 

 
A curva que representa a variação da densidade populacional de lambaris é a de número: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 

8. A taxa de crescimento de uma população depende de inúmeros fatores, tais como: número de 
indivíduos, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, emigração, imigração, competição e outros fatores 
ligados ao potencial biótico da espécie e à capacidade de suporte do ambiente em unidade de tempo. 
O gráfico abaixo representa, de forma hipotética, a taxa de crescimento populacional em decorrência 
do tempo, da espécie Columba picazuro (asa branca), ave ocorrente na caatinga nordestina.  
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Com base na análise do gráfico e nos conhecimentos sobre crescimento populacional, identifique as 
afirmativas corretas sobre a população de C. picazuro: 
I. Terá a taxa de natalidade reduzida, quando o número de indivíduos se aproximar da capacidade 

de suporte. 
II. Aumentará independentemente dos efeitos da disponibilidade de alimentos, abrigo e nidação. 
III. Tenderá ao equilíbrio, quando a capacidade de suporte for igual ao número de indivíduos.  
IV. Diminuirá com o aumento da emigração e com a redução da taxa de natalidade. 
V. Aumentará de forma constante e diretamente proporcional ao tempo. 
 
A sequência correta de afirmativas verdadeiras e falsa é 
a) V V F F V 
b) F V F F V 
c) V F V F F 
d) V F V V F 
e) V V V F F 

  

9. Analise o gráfico abaixo. 

 
Legenda: 
A. Potencial biótico da espécie X, sem resistência ambiental. 
B. Crescimento e equilíbrio da população X, sob a ação da resistência ambiental. 
α. Resistência ambiental imposta por predadores, parasitas, clima, espaço e alimento. 
  
Se eliminamos os parasitas da espécie X, a resistência ambiental: 
a) Não se altera porque os parasitas não influem sobre o número de indivíduos X. 
b) Aumenta porque os parasitas influem sobre o número de indivíduos X. 
c) Aumenta porque os parasitas não influem sobre o número de indivíduos X. 
d) Diminui porque os parasitas influem sobre o número de indivíduos X. 
e) Diminui porque os parasitas não influem sobre o número de indivíduos X. 

 

10. O crescimento de uma população é ilustrado no gráfico abaixo. Em relação a este assunto, analise as 
proposições seguintes e indique a afirmativa incorreta. 
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( ) O crescimento da população em A é menor do que em B; no segmento A, o número inicial de 
organismos capazes de se reproduzir é pequeno. 

(  ) O segmento B mostra que a população se tornou estável, com uma linha reta. 
(  ) No segmento C, a população se aproxima dos limites impostos pelo ambiente. 
(  ) No segmento D da curva, evidencia-se que ocorrem pequenas oscilações em torno da situação de 

equilíbrio. 
(  ) Em E, seta indicativa, ilustra-se o crescimento esperado, caso não existisse resistência ambiental. 

 

11. Os gráficos abaixo foram construídos com base em dados obtidos por diferentes pesquisadores, em 
estudos sobre crescimento populacional, considerando diferentes espécies de animais, inclusive o 
homem. Nos dois casos mostrados nos gráficos, para efeito de simplificação, faz-se referência ao 
tempo, apenas sob o ponto de vista numérico. Com base nesses gráficos, pode-se afirmar que: 

 
a) Na natureza, a fase de equilíbrio do crescimento populacional, indicada em D, na figura (1), ocorre 

em função da resistência ambiental. 
b) O crescimento real de uma população não controlada depende de seu potencial biótico, como 

indicado em B, na figura (1). 
c) A população indicada no gráfico (2) sofreu uma maior ação da resistência ambiental no tempo de 0 

a 80 do que no tempo de 100 a 120. 
d) Apenas os microorganismos que vivem livres na natureza têm padrão de crescimento populacional 

como ilustrado no gráfico (2). 
e) A densidade de uma população mantida em laboratório, em condições ideais, deve obedecer à 

curva descrita no gráfico (1). 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
Thomas Malthus foi um naturalista que desenvolveu trabalhos sobre o crescimento das populações em 1798. 
Ele defendia que a população humana tende a crescer de forma geométrica, enquanto que os recursos 
alimentares são produzidos segundo uma progressão aritmética, isto é, a população cresce a um ritmo muito 
mais intenso que os recursos.  

 
Então se assim é, na realidade não é possível produzir alimento para sustentar a população de acordo com o 
seu potencial de crescimento. Embora as populações tivessem de facto uma tendência para crescer 
exponencialmente, isso de facto não acontece. Indique por que a Teoria Malthusiana não teve sucesso e não 
é aplicável tanto aos humanos, quanto aos diversos seres vivos. 
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GABARITO 

 

 

Exercício  
1. d 

a competição entre espécies acaba limitando o crescimento principalmente da espécie menos adaptada, 
podendo leva-la a diminuição do crescimento populacional. 
 

2. c 
a concavidade da curva se dá em decorrência da mortalidade dos indivíduos. Caso ela tenha uma 
concavidade acentuada, será porque em pouco tempo muitos indivíduos morreram. 
 

3. b 

indivíduos constante, ou seja, a natalidade está igual a mortalidade neste período. 
 

4. b 
a curva X mostra o potencial biótico sem a resistência ambiental do meio como as seleção natural  

 
5. e 

o terceiro gráfico mostra que quando cultivadas juntas, a P. aurelia exclui P. caudatum por competição 
interespecífica, onde P. aurelia possui elevada densidade, enquanto que P. caudatum tem sua densidade 
bastante reduzida. 

 
6. d 

como a população de traíras foi reduzida, a predação exercida sobre a população de lambaris também 
foi e isso permitiu um crescimento populacional de lambaris na região. 
 

7. d 
a afirmativa II está falsa porque os efeitos da disponibilidade de alimentos, abrigo e nidação conferem 
resistência ao aumento de uma dada população. A afirmativa IV está errada porque ao longo do tempo a 
população não aumentará, mas tenderá a ficar constante. 
 

8. d 
o parasitismo é um dos fatores que podem controlar uma dada população no ambiente, conferindo a 
resistência ambiental e não permitindo o aumento de uma dada população. 
 

9. V-V-V-V-V 
Todas  as afirmativas estão corretas, mostrando cada etapa do desenvolvimento de uma população com 
a resistência ambiental. 
 

10. a 

ambiente. Assim, a população tenderá a se tornar constante, não tendo um crescimento e nem 
diminuição da população grandes. 

 

Questão contexto 
A teoria Malthusiana não teve sucesso devido a alguns dos fatores: 
- na população humana, o progresso técnico incorporado à produção agrícola, na chamada Revolução 
Verde, proporcionou maior quantidade de alimento para a população. 
- nem todos os seres de uma população se reproduzem; 
- luta pela sobrevivência pode levar à morte de alguns indivíduos devido à competição pelo alimento ou 
predação e até canibalismo; 
- não foi levada em consideração as doenças que afetam as populações. 
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RESUM O   
 

 

Biodiversidade 
 

A biodiversidade é a variedade de seres no planeta terra. Sua 
importância está na variedade de relações ecológicas que 
podem ser criadas, na disponibilidade de alimentos e 
medicamentos para o ser humano, entre outras.  
 
A maior diversidade biológica ocorre nos trópicos, em áreas 
úmidas, como na Amazônia, embora em todos os biomas 
haja uma biodiversidade considerável, mesmo em desertos e 
regiões polares.  
 
O desequilíbrio ecológico, como a poluição, desmatamento 
e a exacerbação do efeito estufa, pode levar à redução da 
diversidade biológica, pela extinção de espécies.  

 

Ponto crítico 

que são típicas daquele local e dificilmente ocorrem em outras regiões. Essas áreas, se sofrerem impactos 
ambientais, terão grande perda em termos de diversidade.  

 

Número de espécies 
Estima-se que 10 a 50 milhões de espécies 
habitam o nosso planeta, mas apenas um milhão 
e meio de espécies foram nomeadas pelo 
homem.  
 

Brasil 
O Brasil é rico em biodiversidade, com cerca de 
20% de todas as espécies conhecidas. Nossa 
grande riqueza é a floresta amazônica, que 
fornece grandes recursos para a pesquisa.  
 
 
 

Convenção sobre Diversidade Biológica 
Em 1993, 160 países assinaram um acordo para a conservação da biodiversidade a partir do uso sustentável de 
recursos naturais. Entretanto, não está claro como essas medidas serão efetuadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é Biodiversidade? 
30 

mai 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Sobre a biodiversidade é correto afirmar que: 
a) O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a 

reprodução ocorre com rapidez. 
b) A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a 

fauna, pois essa não é um organismo vivo. 
c) O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em 

âmbito mundial. 
d) A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as 

espécies animais, vegetais e os micro-organismos. 
e) A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois 

outros animais poderão ocupar a sua função. 
 

2. Sobre a biodiversidade brasileira é INCORRETO afirmar que: 
a) O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas 

no mundo. 
b) O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade 

nacional. 
c) Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos 

podem ser encontrados no território brasileiro. 
d) A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma 

sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. 
e) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e flora. 

 

3. Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, pois 
abre excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca de 
experiências e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. Alargam tais 
perspectivas o fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a maior variedade de 
organismos vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que define biodiversidade:  
a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático.  
b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos  plantas e 

animais), que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte.  
c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta.  
d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra.  
e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra.  

 

4. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam 
muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta 
têm sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca-se 
o acordado na Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Rio 92, que afirma que a nação 
tem direito sobre a variedade devida contida em seu território e o dever de conservá-la utilizando-se 
dela de forma sustentável. 
A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acorda da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
decorre, entre outros fatores, do fato de a 
a) extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala.  
b) alta biodiversidade no país impedir a sua conservação.  
c) utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica.  
d) grande extensão de nosso território dificultar a sua fiscalização.  
e) classificação taxonômica de novas espécies ocorrer de forma lenta. 
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5. A biodiversidade constitui uma das propriedades fundamentais da natureza e tem sido muito 
debatida em reuniões internacionais, como a RIO 92. As opções abaixo expressam características da 
biodiversidade, EXCETO:  
a) variedade de espécies que existem em um ecossistema.  
b) variedade de ecossistemas que existem em todo o planeta.  
c) características genéticas existentes dentro de uma mesma espécie.  
d) a quantidade de biomassa de uma determinada espécie.  
e) a variedade de todos os seres vivos.   
 

6. Compare as duas mensagens seguintes. 
- "Compre o telefone celular XYZ: tira fotos, baixa músicas e se conecta à internet. Muito melhor que 
os outros: a evolução do celular." 
- "A biodiversidade global, tal como a vemos hoje, é resultado da evolução da vida no planeta." 
 
Considerando o ponto de vista biológico, podemos afirmar corretamente que os conceitos de 
evolução expressos nas duas mensagens são 
a) os mesmos: a evolução biológica sempre agrega melhorias a partir de características pré-

existentes, aperfeiçoando-as. Isso se dá basicamente por mutações. 
b) parecidos: enquanto um produtor visa melhorar seu produto, a evolução tem por finalidade 

produzir organismos melhores a partir da seleção de mutações benéficas e adaptativas. 
c) semelhantes: embora a evolução não vise à melhoria, o fato é que as características selecionadas 

são sempre melhores que as anteriores, resultando em organismos atuais melhores que seus 
ancestrais. 

d) distintos: evoluir biologicamente significa "mudar no tempo", e não necessariamente melhorar. 
Uma característica será melhor que outra somente se interpretada num contexto histórico e 
ambiental. 

e) diferentes: evoluir não significa que um único indivíduo tenha todas as melhorias. As características 
adaptativas são diferentes nos indivíduos e a população como um todo é que se apresenta 
melhorada.  
 

7. Analise o mapa e as características descritas a seguir. 

 

I. Baixíssima biodiversidade; baixas temperaturas o ano todo; umidade moderada. 
II. Alta biodiversidade endêmica; temperatura alta a moderada; umidade sazonal. 
III. Altíssima biodiversidade; temperatura e umidade altas o ano todo. 
 

Dentre os biomas 1, 2, 3, 4 e 5 indicados no mapa, quais são os que correspondem, respectivamente, 
às características I, II e III? 
a) 1, 5, 4          
b) 2, 4, 3          
c) 3, 2, 5        
d) 4, 1, 2          
e) 5, 3, 1 

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/ecologia-e-ciencias-ambientais/problemas-ambientais/destruicao-da-biodiversidade/biod.01.gif?attredirects=0
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8. Com cerca de 4 mil animais, São Paulo tem o maior zoológico da América Latina. Localizado em uma 
área de 824.529 m2 de Mata Atlântica original, além da nascente do histórico riacho do Ypiranga, cujas 
águas formam um lago que acolhe exemplares de aves de várias espécies e de aves migratórias, a mata 
abriga também animais nativos de vida livre.Priorizando a manutenção da variedade e da diversidade 
das formas de vida sobre a Terra, o zoológico tem uma grande coleção de animais vivos de todas as 
faunas do mundo abrigando muitas espécies em processo de extinção. 
 
A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela 
população. 
Leia a seguir alguns argumentos sobre a manutenção da biodiversidade. Assinale a alternativa que 
contém argumento NÃO válido. 
a) A presença de muitas espécies em determinado local faz com que cada uma fique muito sensível 

às mudanças climáticas e ao ataque de pragas. 
b) Com a extinção de uma espécie perde-se para sempre sua informação genética e as substâncias 

potencialmente úteis ao homem. 
c) Muitas espécies com risco de extinção são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas que 

sustentam a vida na Terra. 
d) Muitos produtos farmacêuticos são extraídos de plantas, fungos, bactérias e animais ou 

sintetizados a partir de substâncias existentes nesses organismos. 
e) As espécies selvagens representam um "banco genético" importante que poderá contribuir, através 

de enxertos e/ ou cruzamentos, para a melhoria da qualidade genética das espécies domésticas.  
 

9. "Hoje em dia, durante um período de prosperidade econômica e progresso social sem precedent es, 
estamos no meio da mais séria crise ambiental da história de nosso planeta. A triste realidade é que 
enquanto a economia se expande, o ecossistema do qual a economia depende permanece igual, 
levando a uma relação cada vez mais tensa. A única medida mais direta da saúde do planeta é a 
situação de sua biodiversidade. Em taxa sem precedentes, estamos perdendo seus três 
componentes: a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de habitats."  

(Fonte: HICKMAN, C.P., ROBERTS, L.S., LARSON, A. "P rincípios Integrados de Zoologia".11 ed. Rio de Jan eiro: Guanabara 
Koogan, 2004.) 

 
A perda da diversidade genética pode ser consequência, EXCETO: 
a) do aumento de algumas populações. 
b) do aumento da diversidade de nichos ecológicos.  
c) da seleção natural. 
d) da deriva gênica.  
 

10. Um dos principais temas discutidos em conferências e seminários mundiais sobre Meio Ambiente é a 
destruição da biodiversidade do nosso planeta. Sobre este tema, é INCORRETO afirmar:  
a) Ao longo do processo de sucessão ecológica, observa-se uma diminuição progressiva na 

diversidade de espécies e na biomassa total.  
b) O desmatamento das florestas tropicais causa não somente a destruição desse ecossistema, 

também causa grande perda da biodiversidade do planeta.  
c) A criação de áreas protegidas como parques e reservas é uma das medidas a serem tomadas para 

salvaguardar a biodiversidade.  
d) Além da riqueza de espécies ser fonte potencial de produtos que podem ajudar a espécie 

humana, a diversidade é importante também para garantir a estabilidade do planeta.  
e) Projetos de reflorestamento com poucas espécies de árvores são inúteis para a recomposição do 

equilíbrio original do meio ambiente.  
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QUESTÃO CONTEXTO 

 

 

Processos de deflorestação são conhecidos como 
obstáculos para a manutenção dos ecossistemas em 
florestas, mas suas consequências, distintas para 
espécies da flora e da fauna, podem ser ainda piores 
para determinados grupos de animais.  

diferentes níveis, afeta sistemas biológicos ao longo de 
diferentes processos, da fisiologia e reprodutibilidade 
vegetal ao comportamento animal, incluindo padrões 

 

Determinadas mudanças nesses padrões podem levar a interrupções no funcionamento dos ecossistemas e, 

e. 

http:/ / agencia.fapesp.br/ fragmentacao_florestal_afe ta_biodiversidade_de_aves/ 18236/  

 

Medidas de reflorestamento são fundamentais para a renovação da biodiversidade de ecossistemas 
afetados. O reflorestamento pode ser feito com qualquer espécie de árvores? Justifique. 
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GABARITO 

 

Exercícios 
 
1. d 

A biodiversidade engloba todas as formas de vida. As atividades econômicas e o tráfico afetam a 
diversidade e a retirada de uma espécie altera a cadeia alimentar. 

 
2. d 

A incorreta é a afirmativa que diz que a atividade econômica NÃO reduz a biodiversidade. A atividade 
econômica no Brasil interfere por meio da poluição, desmatamento, construção de hidroelétricas, entre 
outros.  

 
3. b 

A biodiversidade se refere a todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, que 
fazem parte de um ecossistema.  

 
4. d 

O Brasil possui dificuldade para a fiscalização das práticas que reduzem a diversidade biológica, devido 
à grande extensão da área do país.  

 
5. d 

A biodiversidade se refere à variedade de espécies e de características genéticas. Entretanto, a 
quantidade de biomassa de uma espécie não se caracteriza uma diversidade biológica.  
 

6. d 
A evolução biológica é a alteração das características ao longo do tempo, não necessariamente uma 
melhoria. A Evolução do celular necessariamente deve lançar no mercado um produto superior ao 
anterior.  

 
7. d 

A maior biodiversidade está presente nos trópicos, com alta temperatura e umidade. A menor 
biodiversidade está presente nos polos, regiões com baixas temperaturas. O Brasil possui grande 
quantidade de espécies endêmicas e grande variedade biológica 

 
8. a 

Um argumento NÃO válido é o presente na letra A, que afirma que quanto maior a diversidade, maior a 
sensibilidade às alterações do meio. Entretanto, quanto maior a variedade biológica, tende a ser maior a 
diversidade de nichos que uma espécie pode ocupar, sendo mais fácil a adaptação. 

 
9. d 

A quantidade de nichos é diretamente proporcional à diversidade biológica em dada região.  Assim, a 
perda de biodiversidade reduz os nichos.  

 
10. a 

A alternativa incorreta diz que há a diminuição da diversidade e da biomassa conforme há o processo de 
sucessão ecológica. No entanto, quanto mais próximo à comunidade clímax, maior a biodiversidade 
(número de espécies) e biomassa (matéria orgânica). 

 
Questão Contexto  
O reflorestamento obrigatoriamente deverá ser feito com espécies nativas do local, já que um 
reflorestamento com espécies exóticas não irá reestabelecer as relações ecológicas que ocorriam entre fauna 
e flora local. 
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Glicídios e Lipídios 
01 

jun 
 

RESUM O   
 

 
Os glicídios ou carboidratos são compostos que tem a função de fornecer energia e compor estruturas. Elas 
são classificadas em função do tamanho em: 
 

• Monossacarídeos: são absorvidos diretamente pela célula. Todos seguem a fórmula C n(H2O)n . Ex.: 
hexoses (frutose, glicose, galactose) e pentose (ribose e desoxirribose) 

 

 

 
 

• Oligossacarídeos: junção de dois a seis monossacarídeos. Os mais importantes são os dissacarídeos.  

• Dissacarídeos: são formados através de uma ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Ex.: 
sacarose (frutose + glicose), maltose (glicose + glicose) e lactose (galactose + glicose) 

 

 
 

• Polissacarídeos: são a junção de muitos monossacarídeos e podem assumir função energética ou 
estrutural. Ex.: amido (reserva energética vegetal), glicogênio (reserva energética dos animais e dos 
fungos), celulose (parede celular das plantas), quitina (presente no exoesqueleto dos artrópodes e 
na parede celular dos fungos). 

 
Lipídeos são moléculas orgânicas apolares que desempenham diversas funções em nosso corpo como 
reserva energética, isolante térmico, impermeabilizante, entre outras funções. Eles são classificados em:  
 

•  

• Ca álcool. O beta-caroteno é um pigmento alaranjado e 
utilizado na síntese da vitamina A. 
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• evitam a perda de água Ex.: cutina, cera de abelha e cera 
de ouvido. 

• Fosfolipídeos 
hidrofóbico  

• 
O colesterol é precursor de vitamina D, forma a bile e formam hormônios sexuais. 

 
LDL x HDL  

 
(fonte: http:/ / saudenacomida.com.br/ 10-alimentos-me lhorar-o-colesterol-hdl/ )  

São lipoproteínas, sendo: 
 

• 
dos vasos sanguíneos.  

• 
depositados nas artérias, removendo-o das artérias e transportando-o de volta ao fígado para ser 

 

 

 

EXERCÍ CI OS   
 

 

1. Os lipídios são: 
a) Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. 
b) Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais. 
c) Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos (álcool, éter, 

benzeno). 
d) Presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana 

plasmática. 
e) a principal e primeira fonte energética para o metabol ismo celular 
 

2. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de 
testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol  
a) é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio. 
b) é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio. 
c) é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada. 
d) é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue. 
e) é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona. 
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3. Carboidratos (glicídios ou hidratos de carbono) são moléculas orgânicas constituídas 
fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sobre essas moléculas, é correto 
afirmar que: 
a) Os monossacarídeos mais abundantes nos seres vivos são as hexoses (frutose, galactose, glicose), 

que, quando degradadas, liberam energia para uso imediato. 
b) Ribose e desoxirribose são polissacarídeos que compõem os ácidos nucleicos. 
c) A quitina é um dissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos artrópodes e apresenta átomos de 

nitrogênio em sua molécula. 
d) A maioria dos carboidratos apresenta função energética, como a celulose e a quitina; entretanto, 

alguns podem apresentar função estrutural, como o amido e o glicogênio. 
e) Os animais apresentam grande capacidade de estocagem de carboidratos, quando comparados às 

plantas, que armazenam apenas lipídios. 
  

4. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um 
componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes 
de digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois:  
a) fornecem energia para o corpo.  
b) formam estruturas esqueléticas importantes.  
c) são fontes de vitaminas.  
d) facilitam a formação e a eliminação das fezes.  
e) são importantes para o crescimento. 

 

5. Glicogênio, amido e celulose apresentam em comum  
a) função de reserva.  
b) função enzimática.  
c) constituição glicosídica.  
d) constituição polipeptídica.  
e) função de isolante térmico. 

 

6. O papel comum é formado, basicamente, pelo polissacarídio mais abundante no planeta. Este 
carboidrato, nas células vegetais, tem a seguinte função:  
a) revestir as organelas.  
b) formar a membrana plasmática.  
c) compor a estrutura da parede celular.  
d) acumular reserva energética no hialoplasma. 
e) formar organelas. 
 

7. Os carboidratos, moléculas constituídas, em geral, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, 
podem ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.  
A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos, e a II, alguns exemplos desses carboidratos. 
Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. 
 
COLUNA I  
1. Monossacarídeo  
2. Oligossacarídeo  
3. Polissacarídeo  
 
COLUNA II  
( ) sacarose  
( ) desoxirribose  
( ) amido  
( ) quitina  
( ) galactose  
( ) maltose  
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.  
b) 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.  
c) 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1.  
d) 2  1  3  3  1 - 2.  
   

8. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes considerações o colesterol, um lipídio do grupo 
dos esteróides. 
( ) Ele participa da composição da membrana plasmática das células animais. 
( ) Ele é sintetizado no pâncreas, degradado no fígado e excretado na forma de sais biliares. 
( ) Ele é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. 
( ) As formas de colesterol HDL e LDL são determinadas pelo tipo de lipoproteína que transporta o 

colesterol. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V  F  V  V.  
b) F  V  F  V.  
c) V  V  F  F. 
d) F  F  V  F. 
e) V  V  F  V. 
 

9. Os lipídios são considerados grandes vilões da saúde humana, o que não é verdade. É preciso lembrar 
de que esses compostos desempenham importantes funções biológicas. Com relação aos lipídios 
pode-se afirmar corretamente que 
a) os fosfolipídios revestem a membrana dos neurônios, facilitando a condução do impulso nervoso.  
b) as gorduras são predominantemente de origem animal  e têm cadeia insaturada, enquanto os óleos 

são predominantemente saturados. 
c) os carotenoides, presentes em certos vegetais, são precursores da vitamina D, cuja carência causa 

o raquitismo. 
d) os esteroides são derivados do colesterol e alguns deles atuam com papel hormonal. 
e) alguns deles como a queratina e a melanina têm papel estrutural enquanto outros, como a 

cortisona, têm ação anti-inflamatória. 
  

10. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 
e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo 
a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 
colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 

 
a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 
b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 
c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 
d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 
e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Observe a imagem ao lado. 

 
Esta piada faz referência à um tipo de dieta bastante conhecida 
atualmente: A low carb (baixo consumo de carboidrato) e a no carb 
(sem nenhum consumo de carboidrato). Cite a principal função dos 
carboidratos no organismo. 
  



 

 
Bi

o.
1 

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. c 

Os lipídios são substâncias apolares hidrofóbicas, porém por serem formados por ácidos graxos e 
glicerol, são solúveis em solventes orgânicos. 
 

2. c 
O colesterol é um lipídio do tipo esteróide, componente importante do hormônio sexual testosterona. 
 

3. a 
Os monossacarídeos são utilizados no processo de respiração celular e formação de ATP, dando energia 
para o metabolismo. 
 

4. d 
A celulose é rica em fibras, e por não ser digerida, auxilia na formação do bolo fecal, facilitando a 
eliminação das fezes. 
 

5. c 
Glicogênio e amido (função energética) e celulose (função estrutural) são glicídios do tipo 
polissacarídeos. 
 

6. c 
O papel, de origem vegetal, possui o carboidrato celulose, que tem função estrutural na formação da 
parede celular. 
 

7. d 
Monossacarídeos: desoxirribose e galactose. Oligossacarídeos: sacarose e maltose. Polissacarídeo: 
amido e quitina 
 

8. a 
A segunda afirmativa é falsa pois o colesterol é sintetizado pelo fígado e sua degradação ocorre durante 
a formação da bile. 
 

9. d 
Os esteroides são um grupo de lipídeos que formam os hormônios sexuais. 
 

10. e 
O LDL é o colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo. 
Já os ácidos mono e poli-insaturados são considerados bons para a saúde (ex.: olho de soja, azeite de 
oliva). 

 

Questão Contexto 
 
Carboidratos são utilizados principalmente como fontes de energia, através de sua quebra para formação de 
ATP. 
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Relações ecológicas 
01 

jun 
 

RESUM O   
 

 
Ecobiose: relação dos seres vivos com o meio ambiente;  
Alelobiose: ou relações ecológicas, são as  relações dos seres vivos entre eles. Essas relações podem ser 
harmônicas (nenhum dos indivíduos são prejudicados) ou desarmônicas (pelo menos um dos indivíduos é 
prejudicado). Ainda, podem ser intra específicas (mesma espécie) ou interespecíficas (espécies diferentes). 
São utilizados os símbolos de positivo + (para indicar uma vantagem na relação), o negativo  (para indicar 
um prejuízo para o indivíduo) e o 0 (representando uma indiferença na relação, ou seja, não se afeta nem 
positivamente nem negativamente). 
Veja a seguir uma tabela, resumindo as principais relações ecológicas harmônicas e desarmônicas: 
 

Relações 
harmônicas 

Intraespecíficas Sociedade (+, +) 

Gregarismo (+, +) 

Interespecíficas 
 

Colônia (+, +) 

Mutualismo (+, +) 

Protocooperação (+, +) 

Comensalismo (+, 0) 

 

Relações desarmônicas 

Intraespecíficas Canibalismo (+,-) 

Competição (-,-) 

Interespecíficas 

Amensalismo (0,-) 

Parasitismo (+,-) 

Herbivoria (+,-) 

Predatismo (+,-) 

Esclavagismo (+,-) 

Competição (-,-) 

 
 

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 
macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um 
tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo 
ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 
atacado e devorado por ela. 
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A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 
exemplo de: 
a) comensalismo. 
b) inquilinismo. 
c) cooperação. 
d) predatismo. 
e) mutualismo.  
 

2. As orquídeas e a erva de passarinho são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras plantas. 
As orquídeas apenas se apóiam sobre as plantas, enquanto a erva de passarinho retira água e sais 
minerais das árvores em que vivem. 
Assinale a alternativa correta quanto às relações da erva de passarinho e das orquídeas com as plantas 
hospedeiras, respectivamente. 
a) amensalismo e parasitismo 
b) parasitismo e epifitismo 
c) parasitismo e predatismo 
d) parasitismo e protocoperação 
e) protocoperação e epifitismo 
 

3. Os indivíduos de uma comunidade podem estabelecer relações harmônicas e desarmônicas entre 
indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações ecológicas 
são denominadas relações intra-específicas e interespecíficas, podendo ser exemplificadas, 
respectivamente, por: 
a) mutualismo e herbivorismo. 
b) sociedade e parasitismo. 
c) predatismo e colônia. 
d) protocoperação e mutualismo. 
e) colônia e sociedade. 
 

4. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 
macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um 
tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo 
ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 
atacado e devorado por ela. 
A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 
exemplo de: 
a) comensalismo. 
b) inquilinismo. 
c) cooperação. 
d) predatismo. 
e) mutualismo.  

 

5. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem, basicamente, por transmissão de morcegos 
hematófagos, os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe 
entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação 
a) interespecífica do tipo predatismo. 
b) interespecífica do tipo parasitismo. 
c) intraespecífica do tipo canibalismo. 
d) intraespecífica do tipo competição. 
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6. Várias espécies de eucaliptos produzem substâncias que, dissolvidas pelas águas da chuva e 
transportadas dessa maneira ao solo, dificultam o crescimento de outros vegetais. Por essa razão, 
muitas florestas de eucaliptos no Brasil não possuem plantas herbáceas ou gramíneas à sua sombra. O 
fato descrito ilustra um exemplo de: 
a) competição intra-específica. 
b) mutualismo. 
c) comensalismo. 
d) predatismo. 
e) amensalismo. 
 

7. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies 
são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele 
local. Nesse caso, há uma relação chamada de: 
a) Comensalismo. 
b) Inquilinismo. 
c) Mutualismo. 
d) Protocooperação. 

 

8. Leia as definições a seguir, referentes a tipos de interações ecológicas que ocorrem entre os 
organismos em uma comunidade. 

 I. Sociedade: associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie que passam a formar uma 
unidade estrutural e funcional. 

 II. Colônia: interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de tabalho. 
 III. Protocooperação: associação facultativa entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos se 

beneficiam. 
 
 Quais estão corretas? 
 a) Apenas I.  
 b) Apenas III.  
 c) Apenas I e II.  
 d) Apenas II e III. 
 e) I, II, III. 
 

9. As mamangavas são insetos que se alimentam do néctar de flores de maracujá. Ao visitar uma flor, a 
mamangava esbarra na estrutura masculina responsável pela produção de grãos de pólen, que ficam 
presos ao seu corpo. Ao visitar outra flor, os grãos de pólen podem se soltar do corpo, cair sobre a 
estrutura feminina e fecundar os seus óvulos. Como se classifica o tipo de interação existente entre a 
mamangava e o maracujá, cujas flores lhe fornecem alimento? 
a) Comensalismo  
b) Predatismo  
c) Mutualismo 
d) Parasitismo 
e) Inquilinismo 
 

10. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse 
caso, o controle biológico pode ser feito ut ilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse 
fungo, após perfurar sua parede e absorverseus nutrientes. É CORRETO afirmar que esse tipo de 
interação é conhecido como: 
a) comensalismo. 
b) mutualismo. 
c) parasitismo 
d) predatismo. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
Tarântulas gigantes usam sapinhos minúsculos como babás 
 

 
A tarântula agressiva, venenosa e predadora Xenesthis immanis não tem problemas em assassinar qualquer 
coisa. Pequenos mamíferos peludos são o seu alimento, podendo também matar e comer cobras venenosas. 
Esta aranha não inspira amizade e lealdade, mas de fato uniu-se a uma criatura adorável e pequenina: o sapo 
Chiasmocleis ventrimaculata. Este sapo é tão vulnerável que geralmente faz qualquer coisa para sobreviver. 

(https:/ / nossomundocurioso.wordpress.com/ 2015/ 10/ 08/ 5-animais-que-tem-bichos-de-estimacao/ ) 

 
De acordo com o trecho da matéria, qual a relação existente entre a aranha e o sapo? 
 
  

https://nossomundocurioso.wordpress.com/2015/10/08/5-animais-que-tem-bichos-de-estimacao/
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Exercícios 
 
1. b 

neste inquilinismo, a esponja abriga o crustáceo, e, quando está aderido a conchas, ele protege o 
crustáceo o tornando imperceptível ao predadores e a esponja se alimenta dos restos alimentares do 
crustáceo, ou seja, uma relação positiva para ambos 
 

2. b 
a erva de passarinho é um parasita pois ela retira nutrientes da planta hospedeira. Já as orquídeas são 
epífitas, pois apenas se apoiam no tronco das árvores. 
 

3. b 
a sociedade é uma relação intraespecífica harmônica em que há divisão de trabalho. Já o parasitismo é 
uma relação desarmônica interespecífica que não causa a morte do hospedeiro. 
 

4. d 
Vagalumes do gênero Photuris  se alimenta  do macho do gênero Photinus, um caso de predação.  

 
5. b 

a raiva é uma doença causada por vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios. 
 

6. e 
quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra, porém sem ter um ganho efetivo com isso, trata-
se de um caso de amensalismo. 
 

7. c 
a associação entre a alga e o fungo ocorre de forma benéfica para ambos no qual não é mais possível 
dissociar um e outro, criando esta relação de dependência chamada de mutualismo. 
 

8. b 
somente a afirmativa III está correta, pois na afirmativa I, a associação anatômica entre indivíduos da 
mesma espécie que passam a formar uma unidade estrutural e funcional se chama colônia, enquanto na 
afirmativa II, a interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de tabalho se chama 
sociedade. 
 

9. c 
a mamangava e as flores de maracujá possuem uma relação benéfica para ambas, pois a mamangava 
recebe alimento do néctar das plantas, enquanto as plantas consegue a polinização pela mamangava, 
causando esta relação positiva e de dependência chamada de mutualismo. 
 

10. d 
pelo fungo se alimentar perfurando e matando o outro, trata-se de um caso de relação desarmônica 
interespecífica conhecida como predação.  

 
 

Questão Contexto  
 

A relação ecológica é desarmônica caracterizada como esclavagismo, onde uma espécie escraviza a 
outra em seu próprio benefício. 
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Filósofos da tradição 
01 

jun 
 
 

RESUM O   
 

 
Sócrates  

  
O filósofo ateniense Sócrates (469  399 a.C) foi um pensador do período clássico da filosofia grega 

antiga e é considerado o pai da filosofia.  Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua 
escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído sempre através do 
diálogo.  Diferentemente dos sofistas, Sócrates acreditava que era possível encontrar o conhecimento 
verdadeiro, através da diferenciação entre a mera opinião (doxa) e a verdade (episteme). 

 A genialidade do seu pensamento pode ser compreendida, em linhas gerais, se atentarmos para o 
método socrático, que é composto de dois momentos principais: A ironia e a mauêutica. A ironia pode ser 
entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procurava mostrar ao seu interlocutor que 
aquilo que ele considerava ser uma verdade tratava-se apenas de uma opinião.  Já no segundo momento do 
diálogo  a mauêutica  Sócrates fazia o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocut or 
a buscar a verdade por si mesmo através do diálogo.  
  
Platão  

  
Uma das teorias mais fundamentais para a compreensão do pensamento de Platão (428- 347 a. C) é, 

sem dúvida, a sua famosa teoria das ideias. Ela afirma que existem dois mundos, a saber: o mundo sensível e 
o mundo inteligível. O mundo sensível é exatamente este mundo que nós habitamos, ou seja, o mundo 
terreno da matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais.  Todas as coisas do mundo sensível, 
então, estão sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que são e se transformar em outra 
coisa, esse é o mundo da variação, da mudança, da transformação.  No entanto, por que Platão nomeia este 
mundo de habitamos de mundo sensível? Exatamente porque nós apreendemos esse mundo através de 
nossos sentidos, ou seja, nós percebemos as coisas desse mundo por intermédio dos cinco sentidos (visão, 
tato, olfato, paladar, audição). Mas e o que é, então, o mundo inteligível para Platão? 
O mundo inteligível ou mundo das ideias ou mundo das Formas é um mundo superior, apenas acessível ao 
nosso Intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da 
sabedoria.  É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos conhecer as 
coisas. Assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que podemos acessar 
através da nossa razão. Um exemplo: a Forma ou ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um 
conceito que temos acesso através de nosso Intelecto.  É por isso que quando observamos uma cadeira 
particular (material) no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou 
conceito de cadeira que existe no mundo inteligível. 

Todas as coisas (materiais) que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou Forma 
lá no mundo das ideias.  No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que 
observamos no mundo sensível.  Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de 
cadeira.  O que existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de 
ideia dessa coisa.  Essa é a teoria da participação em Platão: Uma coisa só existe na medida em que participa 
da ideia dessa mesma coisa.  Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas.  Seguindo o 
nosso exemplo, a ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares.  

Uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência.  Segundo Platão, o 
ser humano é formado de uma parte mortal, a saber, o corpo; e uma parte imortal, a saber: a alma; antes de 
habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias.  Lá ela possuía todo o conhecimento 
possível, não era ignorante a respeito de nada.  No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ela acaba 
se esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias.  Assim, o conhecimento para Platão é 
reminiscência (ou seja, lembrança) daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível.  
Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro 
mundo. 
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Aristóteles 
 
Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também destacou-se por suas contribuições à ética, tendo 

 
  

Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. 
Em outras palavras, seu tema é a boa vida, o bem do homem. No entanto, o que é o bem? Para Aristóteles, 

é tudo aquilo que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis, por exemplo, é aquele que escreve 
bem, pois esta é a finalidade dos lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, 
é uma festa ruim, pois o entretenimento é a finalidade das festas. 
  

Ora, se o bem de alguma coisa é sua finalidade, devemos nos perguntar qual é a finalidade da vida 
humana, para o que é que o homem foi feito. Segundo o filósofo grego, não há dúvida possível aqui. O 
homem foi feito para ser feliz. A finalidade do homem é a felicidade. Felicidade aqui, porém, não se confunde 
com prazer ou alegria passageira. Não. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação 
plena da vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser  ainda que passando 
por problemas e adversidades. Como, porém, determinar o que é uma vida feliz?  
  

Para Aristóteles, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. 
lho é ver, pois a própria natureza dos globos oculares nos indica. Por sua 

vez, o que a natureza do homem nos revela? Que característica especial o homem possui que o diferencia 
de todos os demais? Que característica constituirá sua felicidade? Segundo o f ilósofo grego, o homem é 
acima de tudo um animal racional. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. 
Portanto, uma boa vida humana, uma vida feliz é uma vida racional, uma vida regulada pela razão.  
  

Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. Um 
homem racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na justa medida, na mediania. Isso 
é bem claro quando se faz uma análise das virtudes. De fato, um homem bom não se faz por atos isolados, 
mas sim por hábitos bons (virtudes), por práticas constantes do bem. E se fazemos uma análise das virtudes, 

da coragem, por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta 
dela (covardia) e aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima 
e dissemina a verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é se excesso (a indiscrição). 
 

*** 
 

Para concluir, é importante tomar nota das ideias políticas de Aristóteles. Segundo o discípulo de 
Platão, o homem é animal naturalmente social e político, isto é, a vida política não é algo secundário na 
existência humana ou uma simples construção artificial do ser humano. Não. A vida política é parte de nossa 
própria natureza, é algo essencial a nós. 
 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como 
finalidade, de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu 
governo, independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o 
governante busca seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 
 

Há, de acordo com Aristóteles, seis formas de governo, três justas e três injustas. Quando um só 
governa e seu governo promove o bem comum, há monarquia. Quando um só governa e seu governo não 
promove o bem comum, há tirania. Quando um pequeno grupo governa e seu governo promove o bem 
comum, há aristocracia. Quando um pequeno grupo governa e seu governo não promove o bem comum, 
há oligarquia. Quando todos os cidadãos governam e seu governo promove o bem comum, há democracia 
(ou república, a depender da tradução). Quando todos os cidadãos governam e seu governo não promove 
o bem comum, há demagogia (ou democracia, a depender da tradução) 
 

EXERCÍ CI OS  
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1. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 
conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

 

 
 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    
b) realidade inteligível por meio do método dialético.    
c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    
d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 
e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 

 

2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento ́ um objeto 
de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 
sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 
irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 
 

O texto faz referência  relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias 
de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 
a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 
b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 
c) Atendo-se  posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. 
d) Afirmando que a razão ́ capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 
e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação ́ superior  razão. 

 

3. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 
Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos 

que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 
Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 
ignorância. 
 

ara a filosofia, pois 
a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir 

conhecimentos. 
b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 
c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 
d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, 

preocupando-se apenas com causas abstratas. 
 

4. Para Platão, no livro IV da República, -se no princípio em virtude do 
qual cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função 

https://4.bp.blogspot.com/-hgbKgRx8WT4/WcWM5PCFJbI/AAAAAAAALVM/-BR6P3gu3cY6Pg0-Ogzf1FYa0dhen8IMgCLcBGAs/s1600/S%C3%B3crates.png
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delimitada, e se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que 
lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível .  

(JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.)  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa 
correta.  
a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os 

homens, base da concórdia total das classes sociais.    
b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela 

tirania, promove a paz e o bem comum.    
c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas 

funções, ascendem socialmente.    
d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de 

cada um no exercício de sua função.    
e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que 

lhe compete.  
 

5. No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a justiça concebida 
como a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe 
é própria. No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos melhores 
selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu: 

 

vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência 
 

(Adaptado de: PLATÃO. A República . 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-2 28.) 

 
a) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão é correto 

afirmar:  
b) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma exigência que 

está de acordo com a natureza.    
c) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os 

homens e mulheres livremente se escolhem.    
d) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    
e) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens 

e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    
f) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores fundada na 

riqueza como valor supremo. 
 

6. 
saliva contribui para o seu fabrico. A preparação dessa bebida consiste em três estágios básicos: 
fermentação, amadurecimento e azedamento. Assim, em todos os rituais de passagem, em 

 
(Adaptado: SZTUTMAN, R. Cauinagem, uma comunicação embriagada - apontamentos sobre uma festa tipicamen te 

ameríndia. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2008 .) 

 
Nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na 

 
 
 
 
Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 
a) O interesse pessoal constitui o bem supremo a que visam todas as ações humanas, acima das 

escolhas racionais. 
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b) A felicidade é o bem supremo a que aspira todo indivíduo pela experiência sensível do prazer que 
se busca por ele mesmo. 

c) Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta 
virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

d) Fim último da existência humana, a felicidade refere-se à vida solitária do indivíduo, desvinculada 
da convivência social na polis. 

e) A felicidade do indivíduo não pode ser alcançada pelo discernimento racional, mas tão-somente 
pelo exercício da sensibilidade.  
 

7. mos por ele mesmo e tudo o mais é 
desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 
terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 
determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 
constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 
verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 
que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 
deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 
estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências 
e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 

 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 
a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 
b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 
c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 
d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 
e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 
 

8. 
natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 
revela a intenção teleológica do filósofo na caracterização do sentido último da vida do homem: o 
viver na polis, onde o homem se realiza como cidadão (politai) manifestando, no termo de um processo 
de constituição de sua essência, a sua natureza. 
Sobre a natureza política do ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto 
afirmar que:  
a) 

desvio semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando 
com o social. Para Aristóteles, o social significava mais o instinto gregário, algo que os homens 
compartilham com algumas espécies de animais.    

b) O simples viver junto, em sociedade, não caracteriza a destinação última do homem: a 

superior. A partir da compreensão da natureza do homem determinados aspectos da vida social 
adquirem um estatuto eminentemente político, tais como: a noção de governo, de dominação, 
de liberdade, de igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras.    

c) Aristóteles acreditava que a sociedade nascia de um consenso, e que, portanto, não era natural, 
a despeito da natureza política do homem. Isso implica em que, o homem poderia viver fora da 
comunidade política.    

d) Entre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explicita ao 
pensamento aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os 
fundamentos da crítica da economia política escrito em 1857/ 1858.    

e) Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética de 
forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em 
vista o Bem coletivo.    

 

9. 
ter vivido até ao fim da idade de ouro da vida da cidade grega e ter estado em íntimo contato com 
Filipe e Alexandre, foi na cidade e não no império que ele viu, não apenas a forma mais elevada de vida 
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política conveniente à sua época, mas também a forma mais elevada que era capaz de conceber. Todo 
agregado mais vasto constituía para si uma mera tribo ou um emaranhado de pessoas sem 
homogeneidade. Nenhum império impondo a sua civilização aos povos mais atrasados, nem uma 

 
(ROSS, D. Aristóteles. Lisboa: Dom Quixote. 1987. p . 243.)  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político de Aristóteles, considere as 
afirmativas a seguir. 

 
I. A forma de vida mais adequada para o cidadão é aquela na qual todos os habitantes da cidade, 

indistintamente, participam da vida política, governando e sendo governados. 
II. O Estado nasce com o objetivo de proporcionar a vida boa, compreendida como estando vinculada 

às questões morais e intelectuais. 
III. Assim como outros autores da tradição, também Aristóteles pensa a origem do Estado como um 

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 
IV. Na teorização que Aristóteles faz sobre o Estado, está presente a família, como, por exemplo, na 

 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

10. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm 
predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a 
experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é 
exercido pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. 

 
Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é 
a) evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. 
b) impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. 
c) preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. 
d) habituar os seres humanos a obedecer. 
e) agradar aos deuses. 
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Exercícios 
 
1. b 

Para Platão existem dois mundos  o inteligível e o sensível. No mundo inteligível ou das ideias, as coisas 
são perfeitas, verdadeiras, eternas. Já no sensível  o mundo material, onde o homem habita- convivemos 
com as cópias. Desta forma, para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo inteligível  
em cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 
 

2. d 
De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível 
e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos 
conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo 
inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir 
e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 
 

3. a 
a) Correta.  
b) Incorreta. Reconhecer sua própria ignorância não era um exercício de humildade apenas na cultura 
dos sábios do passado. Além disso, a função da filosofia não era reproduzir os ensinamentos dos filósofos 
gregos; Sócrates era grego, viveu no período hoje denominado Antiguidade Clássica, e ele e seus 
contemporâneos produziam hipóteses e pensamentos sobre os mais variados assuntos concernentes à 
sua sociedade e cultura.  
c) Incorreta. A filosofia não estabelece verdades dogmát icas a partir de métodos rigorosos. 
Diferentemente das ciências naturais e exatas, ela permite abordagens mais plurais dos mais variados 
temas, estabelecendo múlt iplas interpretações sobre seus objetos.  
d) Incorreta. A filosofia não se preocupa apenas com questões abstratas, mas também com questões 
práticas. A cidadania, os direitos dos cidadãos e a organização da sociedade eram temas de interesse e 
cuja materialidade podia ser sentida no cotidiano da população grega. 
 

4. e 
Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 
Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 
direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 
segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 
 

5. a 
Platão foi defensor de um regime de governo aristocrático, onde o poder não deve caber a todos, mas a 
uma elite, os filósofos, que não se distinguem nem por honra nem por riqueza, mas por conhecimento, 
e que podem tanto ser homens quanto mulheres. 
 

6. c 
Segundo Aristóteles, todo homem foi feito para a felicidade, para ser feliz. Tal felicidade, entretanto, não 
se confunde com o prazer, que é um bem passageiro, mas é antes um estado de espírito, uma certa 
disposição de ânimo que se caracteriza por uma satisfação duradoura, através do reto uso da razão. 
Como, por sua vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser 
alcançada no interior da vida em comunidade. 
 

7. c 
Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão aristotélica, 
os indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus 
interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar-
se à ciência política. 
 

8. c 
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Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político. Estas 
duas realidades são indissociáveis, isto é, não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, 
uma inclinação à convivência (isto outros animais também possuem). É preciso notar que o homem tem 
uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 
 

9. c 
-se temporalmente 

a partir das famílias e tem como papel promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto do ponto 
de vista moral como intelectual. Quanto à organização propriamente dita do Estado, aí Aristóteles 
reconhece a existência de várias possibilidades, tanto aquela que permitem ampla participação popular, 
a democracia, quanto outras mais restritas. 
 

10. a 
Na filosofia política aristotélica, o papel da comunidade política é promover o bem comum. Na prática, 
isto significa induzir, na medida de suas forças, o aperfeiçoamento de todos os seus membros, tanto do 
ponto de vista moral como intelectual. 
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RESUM O   
 

 
Calor é definido como qualquer fluxo espontâneo de energia de um objeto para outro, causado somente 
pela diferença de temperatura entre os objetos. Dizemos que "calor" flui da água quente para o cubo de gelo 
frio e do Sol quente para a Terra fria.   
 
Calor sensível e latente    
A capacidade térmica de um objeto é a quantidade de calor necessária para aumentar sua temperatura 
dividida pela variação de temperatura provocada:   

  
(O símbolo para capacidade térmica é C.) A quantidade de calor calculada dessa maneira é denominada calor 
sensível  (Qs). É claro que quanto maior for a substância, maior será sua capacidade térmica. Uma quantidade 
mais fundamental é o calor específico  (característico da substância de que o objeto é feito), definido como 
a capacidade térmica por unidade de massa:   

  
A unidade de capacidade térmica é cal/ °C , ou no Sistema Internacional, J/ °C . Já a unidade de calor 
específico é cal/ g°C , que no SI é J/ g°C . É muito comum o uso da caloria como unidade fora do SI.  
 
Na unidades atuais, 1 cal = 4,186 J.   
 
Em algumas situações, você pode fornecer calor para um sistema sem aumentar em nada sua temperatura. 
Isto normalmente ocorre durante uma mudança de fase , como o gelo derretendo ou a água fervendo. 
Tecnicamente, a capacidade térmica fica mal definida, já que você estaria dividindo por zero o calor! No 
entanto, ainda é interessante saber a quantidade de calor necessária para derreter ou ferver uma substância 
completamente. Esta quantidade de calor dividida pela massa da substância é chamada de calor latente  da 
transformação (nome horrível, mas ok), e é denotada por L:   

  
O calor latente de fusão do gelo vale 80 cal/ g, já o calor latente de vaporização da água é 540 cal/ g.   
 
Cabe salientar que as mudanças de estado que ocorrem com perda de calor apresentam calores latentes 
negativos (solidificação e condensação).   
Um diagrama importante relaciona a temperatura de um objeto com o calor fornecido a ele (calor fornecido 
é positivo; calor cedido é negativo):   
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Começando na fase sólida, o corpo absorve calor a partir de uma fonte externa (fogão por exemplo) e 
aumenta de temperatura até chegar na temperatura de fusão . Nesse estágio, a temperatura do corpo não 
varia e todo calor absorvido (calor latente) é usado para quebrar ligações químicas (estamos numa mudança 
de fase). Logo em seguida a temperatura aumenta de novo até atingir a temperatura de vaporização e a 
análise se repete.   
 
Equilíbrio térmico e mecanismos de transporte de ca lor     
 
Dois últimos pontos a ressaltar neste resumo são o equilíbrio térmico e os mecanismos de transferência de 
calor. Note que o termômetro de mercúrio (ou qualquer termômetro) depende do seguinte fato 
fundamental: quando colocamos dois objetos em contato um com o outro e esperamos tempo suficiente, 
eles tendem a atingir a mesma temperatura. Dizemos então que eles estão em equilíbrio térmico e o calor 
que saiu de um objeto entrou no outro. Para dois ou mais corpos, vale a seguinte expressão:   

  
Ou seja, a soma dos "calores" recebidos mais a soma dos "calores" cedidos tem que ser nulo.   
Processos de transferências de calor são classificados em três categorias, de acordo com o mecanismo 
envolvido:   
 

• Condução é a transferência de calor por contato molecular: moléculas que movem rapidamente 
colidem com moléculas mais lentas, cedendo parte de sua energia no processo.   

• Convecção é o movimento global de um líquido ou gás, geralmente devido à tendência de materiais 
quentes de se expandirem e subirem em um campo gravitacional (ex. A água quente que vai do fundo 
da panela quente até a superfície mais fria, esquentando toda a água no meio do caminho).   

• Radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas, em grande parte na faixa do infravermelho para 
objetos à temperatura ambiente, mas na faixa da luz visível para objetos bem mais quentes como a 
superfície do Sol.  

  

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Um bloco de cobre com 200g sofre um aquecimento de 25°C para 70°C. O calor específico do cobre 
é igual a 0,093 cal/ g°C  
 
a) Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco?  
b) Determine a capacidade térmica do bloco.  
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2. O cérebro de um homem típico, saudável e em repouso consome uma potência de aproximadamente 
16 W. Supondo que a energia gasta pelo cérebro em 1 min fosse completamente usada para aquecer 
10 ml de água, a variação de temperatura seria de, aproximadamente:  
(DADOS: densidade da água: 1,0 x 103 kg/ m3; calor específico da água: 4,2 x 103 J/ kg °C)  
a) 0,5 °C  
b) 2 °C  
c) 11 °C  
d) 23 °C  
e) 48 °C  
 

3. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 °C. 
No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é 30°C. Por isso, deve-se misturar a água 
aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 °C. Qual a 
razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura 
ideal?   
a) 0,111.   
b) 0,125.   
c) 0,357.   
d) 0,428.   
e) 0,833.  
 

4. Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados quatro objetos distintos, cujos valores de 
massa m, de quantidade de calor Q e de variação de temperatura θ estão apresentados na tabela 
abaixo.  

 
 
Com base nesses dados, o objeto com o maior calor específico está identificado pelo seguinte número: 
a) I  
b) II  
c) III  
d) IV 

 

5. desloca-se descalça, da sala para a cozinha. Trata-
se na verdade de um mesmo ambiente, com os cômodos separados apenas pelo fato de os pisos serem 
diferentes. O piso da sala é de madeira, enquanto o da cozinha é de cerâmica lisa. Quando ela pisa no 
chão da   
a) a temperatura da sala é maior do que a da cozinha, uma vez que a cerâmica é mais densa que a 

madeira.   
b) a cerâmica tem uma temperatura menor que a madeira, devido à sua condutividade térmica ser 

menor.   
c) a cerâmica tem maior condutividade térmica, e, portanto, parece mais fria, embora os dois pisos 

estejam à mesma temperatura.   
d) a madeira tem maior condutividade térmica, e, portanto, parece mais quente, embora os dois pisos 

estejam à mesma temperatura.   
e) a cerâmica tem uma temperatura menor que a madeira, uma vez que a sua condutividade térmica 

é maior. 
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6. Tempos atrás, as Casas Pernambucanas veicularam uma campanha publicitária nos meios de 
comunicação em que alguém batia à porta de uma residência e uma voz feminina perguntava:  

 Quem bate?   
E recebia como resposta:   

 É o frio!   
A voz feminina cantava, então, os seguintes versos:   
Não adianta bater, eu não deixo você entrar.   
As Casas Pernambucanas é que vão aquecer o meu lar.   
Vou comprar flanelas,   
lãs e cobertores eu vou comprar,   
nas Casas Pernambucanas,   
e não vou sentir o inverno passar.  

  
Analisando o texto e usando os seus conhecimentos de Termologia, você conclui que:  
a) essa propaganda está fisicamente correta, pois a lã é péssima condutora tanto de frio como de 

calor e não vai deixar o frio entrar.   
b) essa propaganda está fisicamente correta, pois a lã é boa condutora de calor e péssima condutora 

de frio, não deixando o frio entrar.   
c) essa propaganda está correta, pois a lã e a flanela são tecidos que não permitem a propagação do 

calor, porém o frio pode passar através delas.   
d) essa propaganda está incorreta, pois o frio só se propaga por meio da convecção; portanto, não 

passa pelos tecidos em geral, que são sólidos.   
e) essa propaganda está incorreta, pois o frio não se propaga. O calor é que se propaga. Assim, os 

agasalhos de lã dificultam a saída do calor do nosso corpo, sendo errado dizer que impedem a 
entrada do frio.  

 

7. Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma 
esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal 
puro. 

 
Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico: 
a) fusão 
b) sublimação 
c) condensação 
d) vaporização 
 

8. O gráfico representa a temperatura de um corpo em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte 
que fornece calor a uma potência constante de 180 cal/ min.   
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Se a massa do corpo é 200g, então o seu calor específico vale   
a) 0,180 cal/ g°C   
b) 0,150 cal/ g°C   
c) 0,120 cal/ g°C   
d) 0,090 cal/ g°C   
e) 0,075 cal/ g°C  
 

9. Analise as proposições e indique a verdadeira.  
a) Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usados tanto um termo como o 

outro, indiferentemente.  
b) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica.  
c) O calor sempre fl ui da região de menor temperatura para a de maior temperatura.  
d) Calor é energia térmica em trânsito, fl uindo espontaneamente da região de maior temperatura 

para a de menor temperatura.  
e) Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro quando sua quantidade de energia 

térmica também é maior que a do outro. 
 

10. Duas substâncias, 1 e 2, de massas iguais e temperaturas iniciais de 50°C e 10°C, respectivamente, são 
colocadas em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Depois de 50 minutos, elas atingem 
o equilíbrio térmico, conforme indica o gráfico da figura.   

 
Sobre estas substâncias, pode-se dizer corretamente que   
a) elas possuem o mesmo calor específico.   
b) a razão entre os calores específicos da substância 1 e 2 nesta ordem, é 5.  
c) o calor específico da substância 2 é maior que o da substância 1.   
d) a substância 2 fornece calor à substância 1.  
 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
Considere uma gota de água de 2,0 mm de diâmetro que, após infiltrar-se no solo, tenha sido completamente 
absorvida pelas raízes de uma planta e voltado à atmosfera, no processo de transpiração, em um local cuja 
temperatura ambiente é de 20 °C. Nesse contexto, qual foi o caminho percorrido por essa gota na planta a 
partir da raiz até a atmosfera e qual foi a energia necessária para sua evaporação completa, sabendo que o 
calor latente de evaporação da água a 20 °C é de 2,45 MJ/ kg? 
 
Dados: ≅ 3 
dágua = 1,0 g/ cm³ 
 
a) Mesófilo, xilema e estômatos; 9,8 x 10-3 J 
b) Xilema, mesófilo e estômatos; 9,8 x 10-3 J 
c) Mesófilo, xilema e estômatos; 9,8 J 
d) Xilema, mesófilo e estômatos; 9,8 J 
e) Xilema, estômatos e mesófilo; 78,4 J 
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Exercícios 
 
1. a) = �. . ∆� = . , 9 . − =  �   

b) � = �∆� = = ,  � /°� 

 
2. d � ��� �� = ��� � ℎ���  →  � =  . = 9  �  � =  ,  �  → 9  � = ,  �  = �. . ∆� → , = . . ∆� → ∆� = ,  °� ≅ °� 

 
3. b 

 
 

4. a = �. ∆� 

 �� = �. ∆� = . → �� = , �� . °� 

 ��� = �. ∆� = . → �� = , �� . °� 

 ���� = �. ∆� = . → �� = , �� . °� 

 ��� = �. ∆� = . → �� = , �� . °� 

 
5. c 
 O pé perde calor através da cerâmica com mais rapidez que através da madeira. Isso significa que a 
cerâmica possui uma maior condutividade térmica. 
  
6. e 
 A propagando esta incorreta, o frio não é uma grandeza física, o calor sim. Então a propagação esta 
ligada ao Calor. 
 
7. d 

A esfera esta inicialmente na fase sólida, logo, temos para cada etapa do gráfico: 
 

A  Aquecimento do sólido 
B  Fusão do solido 
C  Aquecimento do liquido 
D  Vaporização do liquido 

 
8. d 
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 ��� →  �  ��� →  �  = �. . ∆� → = . . − → = , 9 �� . °� 

9. e 

 
10. c 
 ∑ = → − = → −�. . ∆� = �. . ∆� → . = . → =  
 

Questão Contexto 
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RESUM O   
 

 
1ª Lei de Newton  Princípio da Inércia  
Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU 
ou estará em repouso. 
A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o 
repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado 
para frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força 
contra o banco. 
 
2ª Lei de Newton  Princípio Fundamental da Dinâmica  
A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que: 

Fr=m.a 

Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva. 
A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/ s²). 
 
3ª Lei de Newton  Ação e Reação  
Quando um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este exerce um A uma outra força FB. Essas forças 
terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos. 
 

|FA|=|FB| 
 

 
 
 
 

EXERCÍ CI OS   
 

 

1. Na parte final de seu livro Discursos e demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado 
em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte maneira: "Suponhamos um corpo 
qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito; sabemos que esse corpo se moverá 
indefinidamente ao longo desse plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for 
limitado."  
O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é:  
a) o princípio da inércia ou primeira lei de Newton.  
b) o princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton.  
c) o princípio da ação e reação ou terceira Lei de Newton.  
d) a Lei da gravitação Universal.  
e) o princípio da energia cinética  
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2. Três blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal cujo atrito com estes corpos é 
desprezível, puxados por uma força F de intensidade 6,0 N.  
 

 
 

A aceleração do sistema é de 0,60m/ s2 e as massas de A e B são respectivamente 2,0kg e  
5,0kg. A massa do corpo C vale, em kg,  
a)   1,0  
b)   3,0  
c)   5,0  
d)   6,0  
e)   10  
 

3. Considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, conforme ilustra o esquema. 
 

 
O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 m 
sobre o plano horizontal liso em 4 s. o valor da massa do bloco é igual a 3 kg e o da intensidade da 
força F2 é 50 N. 
 
A intensidade da força F1, em newtons, equivale a: 
a) 57,5 
b) 42,5 
c) 26,5 
d) 15,5 
 

4.  
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Imagine dois atletas, A e B, de salto em distância. A massa do atleta A é igual a 90 kg e a massa do atleta 
B é igual a 60 kg. Após a corrida eles conseguem imprimir ao solo, antes do salto, força de igual 
intensidade. Sendo a aceleração do competidor A dada por αA, e aceleração do competidor B dado 
por αB, determine qual seria a aceleração do competidor A em função da aceleração do competidor 
B. 

 

5. Uma caixa de massa m, é puxada por uma corda com uma força �⃗, horizontal e de módulo constante, 
sobre uma superfície horizontal com atrito, na superfície da Terra. 
 

 
O número total de forças que atuam no conjunto (caixa, corda e Terra) é de 
a) 10 
b) 2 
c) 4 
d) 8 
e) 6 
 

6. Em Júpiter a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 m/ s² (2,5x maior do que a aceleração 
da gravidade da Terra). Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 N, quantos newtons esta mesma 
pessoa pesaria em Júpiter? 
a) 36 
b) 80 
c) 800 
d) 2000 
 

7. Um astronauta com o traje completo tem uma massa de 120 kg. Ao ser levado para a Lua, onde a 
aceleração Da gravidade é igual a 1,6 m/ s², a sua massa e seu peso serão, respectivamente: 
a) 75kg e 120N 
b) 120kg e 192N 
c) 192kg e 192N 
d) 120kg e 120N 
e) 75kg e 192N 

 

8. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, 
a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência era de 
aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/ 6 do campo 
gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10,0 m/ s², podemos 
afirmar que 
a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. 
b) a massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3000 N.  
c) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. 
d) a massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3000 N. 
e) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 
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9. Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto de um 
contrapeso à extremidade de um cabo de aço de massa desprezível, que passa por uma polia, de massa 
também desprezível. A outra extremidade do cabo de aço é presa ao portão, como mostrado na figura. 
Sabendo-se que o portão possui uma massa de 100,0 kg, qual deve ser a massa do contrapeso para 
que o portão suba com aceleração igual a 0,1g, sendo g a aceleração da gravidade? Desconsidere 
qualquer outra força externa realizada pelo motor do portão. 
 

 
 

a) 81,8 kg 
b) 122,2 kg 
c) 61,0 kg 
d) 163,6 kg 
e) 127,5 kg 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
Há dois momentos no salto de paraquedas em que a velocidade do paraquedista torna-se constante: quando 
atinge velocidade máxima, que é aproximadamente 200 km/ h, e no momento do pouso. Com base nas Leis 
da Física, a força de arrasto do ar 
a) é maior quando o paraquedista encontra-se em velocidade de pouso. 
b) é a mesma, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso. 
c) é maior quando o paraquedista encontra-se com velocidade máxima. 
d) é zero nesses dois momentos. 
e) depende da posição do corpo do paraquedista nesses dois momentos. 
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Exercícios  
 
1. a 

Considere um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de 
resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está 
parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento em linha reta e a sua 
velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e, 
posteriormente, confirmado por Newton, é conhecido como primeiro princípio da Dinâmica (1ª lei de 
Newton) ou princípio da Inércia. 
 

2. b 
Como o fio é inextensível (comprimento constante ao longo de todo o movimento) os dois blocos se 
movem com a mesma aceleração a pelo plano horizontal, na direção da força F. 
Como a massa do fio também é desprezível, a resultante das forças que atuam sobre ele deve ser nula. 
Tendo estes dois pré-requisitos, podemos considerar os blocos integrantes do sistema como um só 
bloco cuja massa é a soma das massas dos blocos individuais.  
Lançando mão do princípio fundamental da dinâmica (2ª lei de Newton) temos que: �� = �� � = � + � + �  = + + � ,  � =  �� 
 

3. b 

 
 

4. d 

 
 

5. d
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6. d 

 
 
7. b 

A massa é uma propriedade intrínseca dos corpos que não varia só porque mudou de posição. Então, 
permanece com seu valor de 120 kg na Lua. 
O peso do corpo pode ser calculado por: �� = �� → � = �� � = . , = 9   

8. a 

 
 

9. b 
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RESUM O   
 

 
Termodinâmica é parte da Física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas 
de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de 
energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. 
Para entendermos a Termodinâmica, alguns conceitos têm que estar bem estruturados em nossas cabeças. 
São eles: 

• Temperatura: grau de agitação das moléculas. 
• Calor: troca de energia térmica entre os corpos. 
• Energia: capacidade de um corpo em realizar trabalho 

 

Transformações: 
 
Na Termodinâmica estudaremos, basicamente, os gases. Os tipos de transformações que os gases podem 
sofrer são: 

• Isobárica: pressão  
• Isovolumétrica ou Isocórica: volume constante 
• Isotérmica: temperatura constante 
• Adiabática: transformação sem troca de calor com o meio externo 

 

Trabalho de um gás ideal (W): 
 
Um gás contido num recipiente indeformável com um êmbolo é aquecido. Como as moléculas estarão mais 
agitadas, ocorrerá a expansão do gás. 

 
 
Utilizando a equação do trabalho (W = F.d), a equação da pressão (p = F/ A) e a equação de Clapeyron (PV = 
nRT), chegamos à seguinte equação para o trabalho em um gás: 
 = ��� → = �∆  
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variação do volume do 
 

Note que, para este tipo de estudo do trabalho em um gás, a pressão deve ser constante (transformação 
isobárica). 

• O gás sofre uma expansão  
• O gás sofre uma contração quando W<0 e, obr  
•  

 
  
Calor: 
 
Se o gás recebe calor: Q>0 
Se o gás cede calor: Q<0 
Se não ocorre troca de calor: Q=0 (transformação adiabática). 
OBS.: Nas questões onde aparecer que a transformação foi muito rápida, brusca, instantânea ou algo do tipo, 
considerar que a transformação é adiabática. 
 

: 
 
É soma de todas as energias das moléculas do gás. Está relacionada à agitação das moléculas do gás, ou seja, 
relacionado à temperatura do gás. 

• Agitação (temperatura) das moléculas aumenta aumenta  
• Agitação (temperatura) das moléculas diminui diminui  
• Agitação (temperatura) das moléculas não muda 

não muda  
 
Primeira Lei da Termodinâmica: 
 
Lei que relaciona a energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás: 
Dica: Pense que o calor é como a comida que você ingere para te dar energia e o trabalho é a energia que 
você gasta para realizar as tarefas diárias (andar, estudar, trabalhar, etc). A energia interna será o saldo de 
energia ao final do dia (por exemplo, a gordura, no caso de a quantidade de energia da alimentação ser maior 
que a energia gasta ao durante o dia).  
 

 
Máquinas Térmicas 
 
Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica. 

(B), ou seja, a temperatura de A é maior que a 
de B: TA>TB. Então, coloca-se uma máquina térmica entre elas. Um fluido operante  por vezes chamado 
fluido de trabalho 
quente, passa pelo dispositivo intermediário, que utiliza parte dessa energia na realização do trabalho, o 
restante dessa energia vai para a fonte fria. 
Podemos chamar a quantidade de calor que chega à máquina térmica, vinda da fonte quente, de QA, e a 
quantidade de calor que é transmitida pela máquina térmica à fonte fria B de QB. Assim, o trabalho realizado 
pela máquina térmica, por conservação de energia, pode ser escrito como: 

τ  

 
2ª Lei da Termodinâmica: 
 
Antes de enunciarmos a 2ª Lei da Termodinâmica, vamos definir o conceito de rendimento. Rendimento de 
uma máquina térmica nada mais é do que a fração de calor recebido da fonte quente que é usada para a 
realização de trabalho, assim: 
 

ϵ
τ| | | | | || | | || | 
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Portanto: 

ϵ
| || | 

Note que, para ter rendimento de 100% (ϵ=1), o valor de QB deveria ser zero. No entanto, isso é impossível, 
pois a quantidade de calor QA sai de A devido à existência da fonte fria.  
 
 
 
 
 
 
 
Enunciado de Kelvin-Planck: 
 

 

 

 
Se levarmos em consideração o fato de a energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria, podemos 
enunciar a 2ª Lei da Termodinâmica da seguinte forma: 
 
Enunciado de Clausius: 
 

 

 

 
Disso, concluímos que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para outro de maior 
temperatura se um agente externo realizar um trabalho sobre esse sistema  que é o que acontece em 
máquinas frigoríficas e condicionadores de ar. 
 

 
O ciclo de Carnot 
 
Antes mesmo de a 1ª Lei da Termodinâmica ser enunciada, Leonard Sadi Carnot criou dois postulados 
referentes a uma máquina térmica ideal. São eles: 
 
1° Postulado de Carnot: 

imento maior que a máquina 
 

 
 
2° Postulado de Carnot: 

 
 
Esses postulados garantem que o rendimento de uma máquina térmica é função das temperaturas das fontes 
frias e quentes.  
Para o caso em que o fluido operante é um gás ideal, o ciclo de Carnot é composto por duas transformações 
isotérmicas e por duas transformações adiabáticas, alternadas. Desse modo, podemos desenhar o seguinte 
gráfico, da pressão em função do volume: 
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No ciclo de Carnot, podemos escrever: | || |  

Assim, o rendimento é dado por: 

ϵ  

Se o rendimento fosse de 100%, teríamos ϵ=1 e TB=0. Mas isso contraria a 2ª Lei, o que nos leva a concluir que 
nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto, segundo a Termodinâmica clássica.  

rendimen  
 
 
 
Entropia: 
 
Em termodinâmica, entropia é a medida de desordem das partículas em um sistema físico. Utiliza-se a 
letra S para representar esta grandeza. 

Comparando este conceito ao cotidiano, podemos pensar que, uma pessoa ao iniciar uma atividade tem 
seus objetos organizados, e a medida que ela vai os utilizando e desenvolvendo suas atividades, seus 
objetos tendem a ficar cada vez mais desorganizados. 

Voltando ao contexto das partículas, como sabemos, ao sofrem mudança de temperatura, os corpos 
alteram o estado de agitação de suas moléculas. Então ao considerarmos esta agitação como a desordem 
do sistema, podemos concluir que: 

• quando um sistema recebe calor Q>0, sua entropia aumenta; 
• quando um sistema cede calor Q<0, sua entropia diminui; 
• se o sistema não troca calor Q=0, sua entropia permanece constante. 

Segundo Rudolf Clausius, que utilizou a ideia de entropia pela primeira vez em 1865, para o estudo da 
entropia como grandeza física é mais útil conhecer sua variação do que seu valor absoluto. Assim, Clausis 
definiu que a variação de entropia  

 

Para processos onde as temperaturas absolutas (T) são constantes. 

Para o caso onde a temperatura absoluta se altera durante este processo, o cálculo da variação de entropia 
envolve cálculo integral, sendo que isso pertence ao ensino universitário. 
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EXERCÍ CI OS   
 

 

1. Um gás perfeito, que tem um volume de 12,0 ,l  encontra-se no interior de um frasco sob pressão de 

3,00 atm  e com temperatura de 200 K.  Inicialmente, o gás sofre uma transformação isotérmica, de tal 

forma que sua pressão passa a ser de 9,00 atm,  a seguir, o gás sofre uma transformação segundo a lei 

de Gay-Lussac, atingindo uma temperatura de 500 K.  Os volumes, após as duas transformações, 

respectivamente, são iguais a  
a) 10,0 l  e 4,00 .l     
b) 4,00 l  e 2,00 .l     
c) 10,0 l  e 2,00 .l     
d) 2,00 l  e 4,00 .l     
e) 4,00 l  e 10,0 .l     
   

2. Utilizados em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro 
impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar grande expansão à medida que se 
elevam na atmosfera. 
 
Um balão, lançado ao nível do mar, contém gás hélio à temperatura de 27 C,  ocupando um volume 

inicial iV .  O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km,  onde a pressão do ar é 0,005  vezes a 

pressão ao nível do mar e a temperatura é 23 C.−   

 
Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é, aproximadamente, a razão 

f iV V ,  entre os volumes final fV  e inicial iV ?   

a) 426.     
b) 240.     
c) 234.     
d) 167.     
e) 17.     
   

3.  

 
 
A figura acima representa duas isotérmicas em que certa massa gasosa, inicialmente no estado A,  sofre 
uma transformação atingindo o estado B,  que por sua vez sofre uma transformação, atingindo o estado 
C.  A temperatura AT  e o volume AV  são iguais a  

a) 200 K  e 5 .l     
b) 300 K  e 2 .l     
c) 400 K  e 4 .l     
d) 500 K  e 2 .l     
e) 500 K  e 4 .l     
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4. Ao ser admitido no interior da câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o vapor de etanol 

chega a ocupar o volume de 3120 cm  sob pressão de 1,0 atm  e temperatura de 127 C.  Após o tempo 

de admissão, o pistão sobe, o volume ocupado por essa mistura diminui para 320 cm ,  e a pressão 

aumenta para 12 atm.  

 
Considerando a mistura um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a 
temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara passa a ser, em C,  de  
a) 473.     
b) 493.     
c) 527.     
d) 573.     
e) 627.     
   

5. Um gás ideal, contido num recipiente dotado de êmbolo móvel, descreve um ciclo térmico ADCBA,  
como mostra o gráfico. 
 

 
 
O processo entre A  e D  e entre C  e B  são isotérmicos. Com base no gráfico e sabendo que a 
temperatura em A  é 200 K,  determine: 

 
a) os trechos do ciclo ADCBA  onde o processo é isocórico e onde é isobárico. 
b) o volume do gás ideal no ponto D  e a temperatura da isoterma que liga os pontos B  e C,  em Kelvin.  
   

6. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, 
mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está 

em equilíbrio à temperatura de 27 C.  O volume de ar na garrafa é igual a 3600 cm  e o êmbolo tem 

uma área transversal igual a 23 cm .  Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, 

para cada 1 C  de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente 
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Note e adote: 
- 0 C 273 K =  

- Considere o ar da garrafa como um gás ideal.  
a) 0,7 cm     
b) 1,4 cm     
c) 2,1cm     
d) 3,0 cm     
e) 6,0 cm     

   

7. Sobre a Lei do Gás Ideal, assinale o que for correto .  
(01) Em um recipiente de volume constante, a pressão de um gás deve ser diretamente proporcional à 

sua temperatura em Kelvin.    
(02) Em um recipiente mantido a uma temperatura constante, a pressão de um gás deve se comportar, 

em função do volume, como uma função quadrática.    
(04) Para um conjunto de amostras de um mesmo gás, todas com mesma pressão e temperatura, a 

razão entre as massas coincide com a razão entre os volumes.    
(08) Dobrando-se o volume e diminuindo-se pela metade a pressão de uma amostra gasosa, a 

temperatura final dessa amostra deve ser igual à inicial.     
(16) É possível alterar a pressão de uma amostra gasosa sem modificar sua temperatura, seu volume e 

sua massa.     
SOMA: (   ) 
 

8. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, o comportamento do gás é analisado através das 
suas propriedades macroscópicas, levando em conta as grandezas físicas a ele associadas. Essas 
grandezas, denominadas variáveis de estado, são: temperatura, volume e pressão. Em geral, quando 
determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação, pelo menos duas dessas grandezas 
sofrem variações. 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes às transformações termodinâmicas em um gás perfeito: 
I. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, sua pressão é 

inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. 
II. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica, seu volume é 

diretamente proporcional a sua temperatura absoluta. 
III. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, sua pressão é 

inversamente proporcional a sua temperatura absoluta. 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
a) I.    
b) III.    
c) I e II.    
d) II e III.    
   

9. Um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8,0L. Suponha que se queira encher esse 
recipiente com gás nitrogênio, de modo que a pressão interna seja igual a 2,0atm  a uma temperatura 
de 27 C.  Considerando a massa molecular do nitrogênio igual a 28g / mol,  a constante universal dos 

gases como 8,0J / (K mol)  e 51atm 1 10 ,=   calcule a massa desse gás que caberia no recipiente sob 

as condições citadas.  
   

10. A figura abaixo apresenta um diagrama Pressão   Volume. Nele, os pontos M,  N  e R  representam 
três estados de uma mesma amostra de gás ideal. 
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Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas MT ,  NT  e RT  

dos respectivos estados M,  N  e R.   
a) R M NT T T .      
b) R M NT T T .      
c) R M NT T T .=      
d) R M NT T T .      
e) R M NT T T .=      

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
Um dos aparelhos indispensáveis em uma residência é a geladeira. A refrigeração do seu interior é feita de 
maneira não espontânea, retirando-se energia térmica da parte interna e transferindo essa energia para o 
ambiente da cozinha. A transferência de calor só é espontânea quando o calor transita no sentido de 
temperaturas decrescentes. Na parte interna da geladeira existe o congelador, no qual, normalmente, a 
substância freon se vaporiza a baixa pressão, absorvendo energia térmica. O freon, no estado gasoso, 
expande-se até o radiador (serpentina traseira), no qual, sob alta pressão, se condensa, liberando energia 
térmica para o meio externo. 
A pressão do freon é aumentada no radiador graças a um compressor e diminuída no congelador devido a 
uma válvula. A eficiência ϵ de uma geladeira é determinada pela razão entre a energia térmica Q que é retirada 
do seu congelador e o trabalho τ que o compressor teve de realizar. 

ϵ
τ

 

 

 
 

Considere um refrigerador (geladeira) ideal cujo compressor tenha potência útil igual a 5,0 kW. Se, durante 
cada minuto de funcionamento desse compressor, o radiador (serpentina traseira) transfere para o meio 
ambiente 450000 Joules de energia térmica, a eficiência do refrigerador é igual a quanto? 
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Exercícios  
 
1. e 

Usando a equação geral dos gases, temos: 
 
Para o processo isotérmico: 

 = 1 1 2 2P V P V   

 
 

= =  =1 1
2 2

2

P V 3 atm 12 L
V V 4 L

P 9 atm
 

 
Para o processo isobárico: 

=3 2

3 2

V V

T T
 

 


=  =  =2
3 3 3 3

2

V 4 L 500 K
V T V V 10 L

T 200 K
   

 
2. d 

Utilizando a Equação Geral dos Gases mostrada abaixo, substituindo os valores fornecidos e cuidando 
para que as temperaturas estejam em Kelvin, temos: 

( ) ( )
atm i atm f atmi i f f f f

i f i atm i

P V 0,005 P V P 250P V P V V V
166,7

T T 27 273 23 273 V 0,005 P 300 V

   
=  =  =  =

+ − + 
   

 
3. d 

No processo isobárico, representado de B  para C,  temos: 

A BT TC C B CB B
A

B C A C C

V V V TV V
T

T T T T V
= 

= ⎯⎯⎯⎯→ =  =   

 

A A
5 L 300 K

T T 500 K
3 L


=  =  

 
Usando a lei de Boyle, para a transformação isotérmica de A  para B,  temos: 

A A B B

A

A

p V p V

10 atm V 4 atm 5 L

V 2 L

 = 

 = 

=

    

 
4. c 

( )
3 3

1 1 2 2
2

1 2 2

P V P V 1atm 120 cm 12 atm 20 cm
T 800 K 527 C

T T 127 273 K T

   
=  =  = = 

+
   

 
5. a) O trecho isocórico, isto é, na qual o volume é constante corresponde pelo gráfico ao segmento de 

reta vertical DC,  já o trecho isobárico em que a pressão é constante pertence ao segmento de reta BA.  

 
b) Para calcular o volume do ponto D,  usamos a equação geral dos gases aplicada na isoterma AD :  
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A A
A A D D D D

D

p V 6 kPa 0,5 L
p V p V V V 1,5 L

p 2 kPa


=  = =  =   

 
A temperatura da isoterma BC  pode ser calculada usando, por exemplo, a isobárica BA :  

A B B A
B B C

A B A

V V V T 1L 200 K
T T T 400 K

T T V 0,5 L


=  = =  = =     

 
6. a 

Dados: 3 2
0 0 1T 27 C 300 K; V 600 cm ; A 3 cm ; T 301 K.=  = = = =  

 
Da equação geral para transformação isobárica: 

30

0

V VV 600
   V 602 cm .

T T 301 300
=  =  = ^ 

 
A variação do volume é: 

( ) 2
V A h   602 600 3 h   3 h 2    h cm  

3

h 0,7 cm.

Δ =  − =  =  = 

=
   

 
7. 01 + 04 + 08 = 13. 
 

[01] Verdadeiro. Pela equação de Clayperon: 
nR

PV nRT P T
V

=  =  

 
[02] Falso. 

1PV nRT P nRT V−=  =   
 
[04] Verdadeiro. 

1 1
1 1 1

2 22 2 2

nRT
PV nRT V

P
n RT m

V n mP M
n RT mV n m

P M

=  =

= = = =
 

 
[08] Verdadeiro. 

PV
PV nRT T

nR
P PV

2V nRT' T ' T
2 nR

=  =

 =  = =
 

 

[16] Falso. Como 
nRT

P ,
V

=  para que haja variação na pressão, deve haver alteração em pelo menos um 

dos parâmetros descritos.   
 

8. c 
 
A equação de Clapeyron será usada nas três análises. 
[I] Correta.  

 ctenRT k
pV nRT p p .

V V

→
=  =  =  

 
A pressão é inversamente proporcional ao volume. 
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[II] Correta.  

nR
pV nRT  V  T  V kT.

p

 cte                                    

=  =  =

]

   

O volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta.  

 
[III] Incorreta. 

nR
pV nRT p  T p kT. 

V
 cte                                   

=  =  =

]

 

O volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta.   
 
9. Podemos utilizar a equação de Clapeyron para resolver a questão acima. Deve-se tomar cuidado com a 

utilização das unidades corretas (Volume em 3m ,  Pressão em Pa  e Temperatura em Kelvin) 

( ) ( )5 3

p V n R T

2 1 10 8 10p V
n

R T 8,0 300
2

n mol
3

−

 =  

   
= =

 

=

  

 
Assim, sabendo que 1 mol tem 28 gramas: 
28 g 1mol

x g
2

mol
3

2
x 28

3
x 18,67 g

= 

=

    

 
10. e 
 

Da equação de Clapeyron: 
p V

n R T p V T .
n R

=  =  

 
Essa expressão nos mostra que a temperatura é diretamente proporcional ao produto p V.  

M M

N N R M N

R R

p V 0,6

p V 0,8  T T T .

p V 0,6

 =
 = = 


=
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RESUM O   
 

 
Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos EUA na Terceira 
Revolução Industrial , momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar 
mercado e capitais, enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista, visando 
um possível enfrentamento direto, e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980, e 
fazendo assim os EUA se destacar como a grande potência mundial. 
 
A inteligência americana cria assim um termo que evidencie o novo contexto mundial, surge então a ideia de 
Nova Ordem Mundia l que funciona sob a lógica da Globalização , ou seja, é apresentada ao mundo a ideia 
que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica (Capitalismo ) sob a liderança norte-
americana. 
 
Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas envolve 
todo processo que ocorra em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. Além 
disso, para que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transportes  são fundamentais. 
 
Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos pela 
Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano (Plano Marshall ). 
Emergem assim países concorrentes frente aos EUA, como o Japão, por exemplo. Identifica-se assim a tríade 
do capitalismo , EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. Na década de 2000 passam também a 
integrar este grupo os países emergentes. Fala-se então em um mundo multipolar . Cabe destacar que no 
campo militar os EUA permanece unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da China 
devido ao seu investimento em armamento. 
 
Nesse novo contexto o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o Neoliberalismo . Com o 
destaque de Margareth Tatcher  (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), emerge a lógica em que o controle 
da economia cabe às empresas e o Estado minimamente presente. Os neoliberais buscavam combater, 
principalmente, a política do Estado de Bem-Estar social , um dos instrumentos utilizados pelo 
Keynesianismo  para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção 
do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado 
consumidor, o que contribuía consequentemente para o escoamento das produções fabris. A passagem de 
um Estado Keynesiano  (Estado controlador) para um Estado Neoliberal  é chamada de desregulamentação .  
 
A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano muito custoso 
economicamente e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada 
disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois 
podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação . Neste sentido, os neoliberais 
defendem a desregulamentação da força de trabalho , com a diminuição da renda e a flexibilização do 
processo produtivo . 
 
O Neoliberalismo  é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo clássico ao 
defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, acredita-
se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários 
países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à Crise do Petróleo . 
 

✓ As principais características do Neoliberalismo são : 
 
- Um limite do papel do Estado no que diz respeito a sua atuação econômica, social e jurídica; 
- Uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do Livre Mercado; 
- nvolverá 
e ficará próspero se ele souber se adaptar, se inovar, etc..; 
- Aliado com medidas do modelo de produção Toyotista, como terceirização do trabalho, diminuir os 
encargos trabalhistas, para garantir maior competitividade para as empresas. 
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✓ As principais críticas ao Neoliberalismo são: 
 
- Aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho; 
- Redução da soberania nacional, ante as grandes corporações multinacionais; 
- Freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres; 
- Transformação do homem em mercadoria; 
- Pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como a de 2008. 
 
 

✓ Exemplos de governos que adotaram políticas econômi cas neoliberais nos últimos anos: 
 
- No Brasil: Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003). 
- No Chile: Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 - 2006) e Michelle Bachelet (2006 - 2010). 
- Nos Estados Unidos: Ronald Reagan (1981 - 1989), George Bush (1989 - 1993) e George W. Bush (2001- 2009). 
- No México: Vicente Fox Quesada (2000 - 2006). 
- No Reino Unido: Margaret Thatcher (1979 - 1990) 
 
 

✓ Principais teóricos do Neoliberalismo: 
 

- Friedrich Hayek (Escola Austríaca) 
- Leopold von Wiese 
- Ludwig von Mises 
- Milton Friedman (Escola Monetarista, Escola de Chicago) 
 
 

✓ O Consenso de Washington 
 
O Consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson de 1989, onde ele formula 
e expõe dez recomendações endereçadas mais particularmente aos países da América Latina. As 
recomendações eram: 
 
- Disciplina orçamentária rígida (equilíbrio entre receita e gastos governamentais);  
- Reorientação dos gastos públicos (primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos 
sociais); 
- Reforma fiscal (Diminuição das taxas marginais); 
- Estabilidade monetária (Inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de moeda); 
- Adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva; 
- Aumento da liberdade do comércio externo; 
- Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro; 
- Privatização das empresas públicas (para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os encargos 
públicos); 
- Desregulamentação dos mercados (fim de barreiras alfandegárias tanto na saída quanto  na entrada dos 
produtos); 
- Evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada (incluindo a de propriedade intelectual;  
 

Fundo Monetário Internacional (FMI)  e do Banco 
Mundial (BM) , com o apoio financeiro do Tesouro Americano, para somente ajudar financeiramente os países 
em desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades (endividamento público, hiperinflação, 
grandes déficits orçamentários, etc..) sob a condição que estes adotassem políticas públicas inspiradas na 
tese de John Williamson. 
 
De fato, para essas instituições internacionais o desenvolvimento só poderia ocorrer em um quadro de trocas 
de natureza privada, dentro de um mercado mundial liberal, com pouquíssimos, ou nenhum, entrave. Essa 
política econômica se beneficia de um contexto internacional da queda do comunismo, e é guiada pela 
doutrina econômica neoliberal, ou ultraliberal. 
 

foram rejeitadas e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e Maurice Allais. Ele 
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também é criticado como fonte de aumento da desigualdade e da pobreza, e, como não é aplicado 
igualmente em todos os países, pelos mundialistas, que, depois da queda e desaparecimento do modelo 
comunista, tentam propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e sociólogos 
criticaram duramente esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional e a 
capacidade gestora do Estado. 
 
 

EXERCÍ CI OS   
 

 

1. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço 
privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo 
mercado. 

 
Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. 
I. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso, a qualquer preço, pelo indivíduo e a 

volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. 
II. O planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a 

fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. 
III. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por indivíduos 

egocentrados, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. 
IV. A democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos 

conquistados como serviços. 
 
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.    
 

2. Observe o texto:  
Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção 
se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a 
crescente internacionalização do capital (...) observar-se-á uma tendência à fixação mundial  e não 
mais nacional.  

(Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, 199 7)  

 
Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que:  
a) A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua 

importância neste novo cenário.  
b) O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a migração 

das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço.  
c) A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor 

distribuição da renda mundial, como se verifica neste início de século.  
d) A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a 

consequente reconfiguração do espaço mundial.  
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e) As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha a distância 
para a instalação de uma empresa. 

3. O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação 
dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos países 
socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, 
ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. 

 
 

Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial.  
a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as 
vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que 
oferecem e da estabilidade político-econômica.  

b) 
investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coréia do Norte e Vietnã.  

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 
possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países 
ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza diminuir.  

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro 
lado, exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza.  

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul desperta o 
interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados 
consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África Subsaariana, que 
passam por turbulências tribais, seca, fome e aids. 

 

4. 
território continua existindo, as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as 
fo  

Milton Santos, Por uma nova globalização  

 
Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que  
a) o Estado nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à 

internacionalização da economia.  
b) os Estados passaram, com a globalização, a ganhar poder e agir independentemente das questões 

mercadológicas internacionais.  
c) as fronteiras se tornaram menos permeáveis, tanto em relação aos agentes externos, como em 

relação aos produtos internacionais.  
d) o mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente 

a capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem estar 
de sua população.  
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e) a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio 
mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. 

 

5. O reconhecimento, por parte dos teóricos do capitalismo, de que o atual estágio da economia 
requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, 
deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: 
a) A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como 

que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. 
b) A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do 

apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. 
c) A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e 

estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de 
produtividade. 

d) A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, 
estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. 

e) A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado que advém do Keynesianismo e perdurou 
no Neoliberalismo. 

 

6. Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo propõe, 
entre outras medidas: 
I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 

regulador de taxas tarifas. 
II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais, para reduzir o papel do 

Estado na economia. 
III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 
IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, 

assim, uma maior abertura econômica. 
 
Estão corretas: 
a) apenas I, II e IV. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas I, II e III. 
d) apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

7.  

 
 
A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 
as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 
 
A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 
a) diminuição das garantias trabalhistas 
b) estímulo à competição entre as empresas 
c) reforço da livre circulação de mercadorias 
d) redução da regulação estatal da economia 
e) aumento do protecionismo de mercado 

 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/22.png
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8. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes 
grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 
a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o 

pleno emprego. 
b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa 

e igualitária. 
c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da 

burguesia nacional. 
d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, 

assim como o mercado de trabalho. 
e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da 

ingerência do Estado na economia. 
 

9.  

 
 
A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista 
na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. 
 
Essa característica e essa política estão indicadas em: 
a) liberdade de comércio  ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos 
b) sociedade de classe  sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada 
c) economia de mercado  programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos 
d) trabalho assalariado  campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 
e) oferta e procura  regulação que trata da participação política da sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/133.jpg
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10. No que diz respeito ao processo de globalização hoje dominante no espaço mundial, analise as 
seguintes afirmações. 
I. A expansão das multinacionais vem provocando a descentralização das atividades produtivas, das 

aplicações de capitais e a interligação dos mercados em escala mundial. 
II. O desenvolvimento científico-tecnológico constitui-se um dos principais fatores para a retração 

do capitalismo globalizado. 
III. As cidades globais ou metrópoles mundiais são os centros de decisões do capital, as sedes das 

principais empresas financeiras, pólos de pesquisa tecnológica e de comando da economia 
mundial. 

De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que: 
a) I e II são verdadeiras. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) I, II e III são verdadeiras. 
d) apenas I é verdadeira. 
e) apenas II é verdadeira. 

 

11. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do 
Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. 

 que vive nos países de renda 
mais elevada tinha: 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 82% das 
exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 74% das linhas telefônicas 
mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das conexões com a lnternet, 
enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial 
que vive nos países mais pobres  que era de 30 para 1, em 1960  passou para 60 para 1, em 1990, e 
chegou a 74 para 1, em 1997. 
 
De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 
décadas, foi caracterizado pela: 
a) diminuição da disparidade entre as nações. 
b) diminuição da marginalização de países pobres. 
c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 
d) crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 
e) distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 

12.  
Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, 
Thatcher recebeu do então presidente norte-

es firmes marcaram a adoção de uma 
política neoliberal e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  
 
Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 
a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento 
dos gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Haydek e Friedman, 
defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a 
distribuição da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 
aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 
em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com 
os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 
setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes 
de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 
econômico.    
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13. Dentre os cenários desenhados para o mundo a partir da aceleração do processo de globalização, 
destaca-se a ideia da superação do Estado-nação como principal unidade política e econômica de 
estruturação do espaço mundial. Como justificativa para a construção desse cenário, podem-se 
destacar, entre outras: 
a) O crescimento de instituições políticas e econômicas supranacionais, como a Organização Mundial 

de Comércio, e a relativa autonomia dos circuitos financeiros em escala mundial, caracterizada 
pela livre circulação de capitais.  

b) O aumento das migrações inter-regionais, facilitada pela abertura das fronteiras entre os países, e 
o crescente intercâmbio cultural entre os povos, possibilitado pela expansão dos meios de 
comunicação em todo o mundo.  

c) O aparecimento de organizações baseadas no princípio do desenvolvimento sustentável, como as 
ONGs, e a aceitação de grupos étnicos como entidades políticas e econômicas soberanas, a 
exemplo dos Curdos, na Turquia.  

d) A diminuição dos conflitos separatistas, como os ocorridos nos Bálcãs, e o crescente 
reconhecimento da ONU como fórum privilegiado para a solução de conflitos políticos e 
econômicos locais e regionais.  

e) A mundialização dos hábitos de consumo e comportamento, disseminados pelos meios de 
comunicação, e o crescente desinteresse das novas gerações pelas questões de política interna e 
externa de seus países. 
 

14. Analise o texto a seguir:  
Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 
gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 
privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 
parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 
Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 
de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que 
significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado de 
uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o 
desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, 
para que suportassem 
que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de 
investimento estatal em infraestrutura. 

David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 

 
O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 
duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 
a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do 
Estado na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 
públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 
enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 
intervir como promotora de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 
importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 
participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-estar 
social. 

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado 
da política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 
opondo-se ao corporativismo empresarial. 
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15.  

 
            

A distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países, parcialmente apresentada no 
mapa, é um dos fatores que explicam as desigualdades socioeconômicas entre as nações. Pela 
importância do mercado consumidor norte-americano, quase todos os produtos ou tecnologias 
relevantes desenvolvidas no mundo são registrados nesse país. Um resultado dessa espacialidade 
diferenciada é a formação de um grande fluxo financeiro internacional para as empresas dos países 
desenvolvidos. 
  
Esse fluxo está mais adequadamente associado a: 
a) pagamentos de licenças    
b) capitais para especulação    
c) compensações de impostos    
d) investimentos em infraestrutura    
e) privatização de empresas estatais 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios 
 
1. a 

Apenas as afirmativas III e IV estão erradas pois, respectivamente, afirmam sobre o respeito aos saberes 
tradicionais, como, por exemplo, das comunidades ribeirinhas, passados de geração a geração através 
da oralidade, o que não é verdade já que verificam-se relatos de ações governamentais e empresariais 
que restringem o território e a realização laboral desses grupos regados por seus valores, e o 
apontamento de que um dos exemplos da democracia é a venda dos direitos individuais como serviços, 
por exemplo, o voto, o que na verdade não representa uma ação democrática. 

 
2. a 

Em um contexto de globalização, as relações produtivas se tornaram mais fluidas no espaço, permitindo, 
graças ao avanço das comunicações e transportes, o deslocamento das etapas de produção de bens das 
empresas transnacionais para áreas que apresentem maiores vantagens que representem cortes de 
custos. Neste sentido, ocorreu a descentralização produtiva dos países centrais para os países periféricos 
e emergentes, reconfigurando o espaço mundial. 
 

3. d 
A divisão classificatória dos países na Nova Ordem Mundial aponta para a diferenciação de acesso e 
produção de tecnologia de ponta, o que desmitifica a ideia de que a globalização inseriu todos os países 
em um processo de troca e dependência, pois o que se observa é que os países do lado Sul se inserem 
precariamente neste processo pois quem detêm a tecnologia e o capital para investimento são os países 
do Norte. 
 

4. a 
A internacionalização da economia - expressão que refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos, 
serviços, dinheiro, ideias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação - é uma das características mais 
significativas observadas nos últimos anos e é consequência da globalização. Estas trocas decorrentes da 
internacionalização exercem influência, sobretudo os fluxos externos, sobre os Estados, pois em muitos 
casos estes fluxos chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos internos. 
 

5. d 
No Neoliberalismo o Estado deixa de ter um papel interventor para assumir uma postura reguladora, que 

exemplo, menores gastos públicos. 
 

6. d 
Apenas a afirmativa I está incorreta pois o Estado não atua como mediador, interventor direto na 
economia, no Neoliberalismo ele assume uma postura reguladora. 
 

7. d 
Relacionando o trecho apresentado com o Neoliberalismo, identifica-se que foi a pouca regulação do 
Estado sobre a economia (mercados financeiros e imobiliários) uma das principais causas da crise 
econômica de 2008, que teve início nos EUA mas que atingiu diversos países devido à globalização. Os 
mercados, com pouco controle do Estado, acabaram não conseguindo se autorregular. 
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8. e 
O Neoliberalismo na América Latina e em muitos países de outros continentes retoma alguns dos ideais 
do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada 
do mercado, que, acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. 
 

9. c 
Na tirinha, Calvin, ao mencionar a lei da oferta e procura, se refere a economia de mercado, uma 
característica fundamental do capitalismo na atualidade. Ao mesmo tempo, ao pedir subsídio a sua mãe, 
acaba fazendo referência aos auxílios monetários que diversos países desenvolvidos concedem a setores 
específicos de sua economia, dificultando a competição entre seus produtos e os produtos estrangeiros. 
 

10. b 
A única afirmativa incorreta é a afirmativa II onde se afirma que o avanço científico e tecnológico foi um 
fator de recuo do capitalismo, quando na verdade foi o oposto, visto que as novas tecnológicas 
decorrentes das pesquisas científicas possibilitam as trocas e circulações características do mundo 
globalizado. 
 

11. d 
Os dados apresentados corroboram para a afirmação que a globalização amplia as desigualdades entre 
Norte e Sul, na qual a renda, riqueza, recursos concentram-se no Norte e os ônus do processo, 
geralmente, no Sul. 
 

12. d 
O Neoliberalismo foi uma doutrina proposta por Thatcher e Reagan e foi adotado em substituição ao 
Keynesianismo e preconizava aspectos como o corte de gastos públicos com o setor social e a auto 
regulação do mercado com a mínima influência do Estado na economia. 
 

13. a 
Com a globalização, as barreiras e fronteiras físicas dos países se tornam quase que exclusivamente 
utilizadas para a contenção ou organização da circulação populacional, pois o capitalismo financeiro que 
passa a se destacar nesse cenário passou a implicar em uma livre circulação de capitais e investimentos, 
onde muito disso se deve à atuação de organismos multilaterais como a OMC. 
 

14. a 
O Neoliberalismo surge na década de 1970 apresentando um conjunto de aspectos que contrariavam os 
preceitos do Keynesianismo, visando o fim da intervenção direta estatal na economia, em que o Estado 
deveria apenas regular o sistema econômico. 
 

15. a 
No mapa, é possível identificar o país de origem dos solicitantes de registros no Escritório Estadunidense 
de Patentes (USPTO, em inglês). Devido à importância do mercado consumidor dos Estados Unidos, 
praticamente todas as empresas do mundo que desenvolvem um produto ou tecnologia têm a 
preocupação de registrá-lo naquele órgão. Pode-se observar assim, a desigual distribuição espacial da 
produção técnico-científica entre os países do mundo, que se concentra em países com alto nível de 
desenvolvimento socioeconômico. Como o registro de patente dá ao seu possuidor o direito de licenciar 
a fabricação do produto em outros lugares do mundo, o resultado dessa concentração tecnológica é a 
formação de grandes fluxos financeiros de pagamento dessas licenças. Esses fluxos orientam-se 
predominantemente dos países com baixa produção tecnológica, geralmente subdesenvolvidos, para as 
empresas dos países desenvolvidos, principais detentoras desses direitos. 
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RESUM O   
 

 
A Globalização  ou Mundialização  é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve 
diferentes dimensões das sociedades  setor econômico, social, cultural e político  promovendo a 
intensificação das relações e das trocas.  
 
A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada pelo avanço 
tecnológico, das comunicações   internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de fibra ótica, 
por exemplo - e dos transportes   em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação das 
informações entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros.  
 

encurtamento das distâncias
haja visto que, a partir destes avanços a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova configuração surgiu. 
Esta nova configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de se percorrer grandes 
distâncias em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do tempo era em dias ou 
meses, como no caso de uma viagem de navio, atualmente esta contagem é feita em horas, como no caso 
de uma viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A partir destas relações 
ocorrem as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. Estas relações e 

aldeia global
uma rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia.  
 
- Debate sobre o início da globalização 
 
Há o debate acerca do período em que se iniciou o processo de globalização. Há aqueles que acreditam que 
este processo teve início no período em que vigorava o capitalismo comercial , período este das grandes 
navegações e que se estendeu do século XV até o XVIII.  
 
Contudo, a grande maioria dos estudiosos defende que o termo globalização está associado à queda do 
socialismo  e ascensão do capitalismo financeiro e informacional , período em que foi marcante a 
concentração e a centralização de capitais, onde se originaram monopólios  e oligopólios  em diversos setores 
da economia, no caso do Brasil pode se identificar a ocorrência destes no setor de bebidas, por exemplo. 
Neste mesmo período foram introduzidas novas tecnologias e novas fontes de energia no processo 
produtivo. Há, portanto, a expansão do mercado.  
 
Sendo assim, considera-se que a globalização é um processo relacionado à evolução do capitalismo e que 
vem ocorrendo desde a época das grandes navegações, mas que só se consolidou de fato em um período 
mais recente, isso porque está associado à evolução do capitalismo, tendo como marco o fim da Guerra Fria  
e da União Soviética (Socialista)  ou o fim da Segunda Guerra Mundial . 
 
- O papel do Estado e das empresas transnacionais 
 
A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e assim estabelecem trocas originando um 
arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes identificam-se dois agentes chave, os Estados nacionais  e 
as empresas , mais especificamente as transnacionais   empresas que possuem sede em seu país de origem 
e filiais ao redor do mundo. 
 
Os Estados nacionais são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado, isso porque são eles 
que originam os blocos econômicos   arranjo entre países para se facilitar trocas, sobretudo comerciais, mas 
também de pessoas em alguns casos, pode-se citar como exemplos o MERCOSUL, o NAFTA e a União 
Europeia -, além disso cabe a este agente organizar o seu território, e por extensão, a entrada de produtos, 
pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal  adotada pelos países neste 
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contexto de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado na 
economia com o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais.  
 
Outro agente chave deste processo são as empresas transnacionais  que estabelecem um padrão de 
consumo e desfragmentam a sua produção ao redor do mundo em busca de vantagens econômicas, tais 
como subsídios , criando assim uma rede de produção global.  
 
Há ainda outros agentes igualmente fundamentais no engendramento deste processo, tais como os 
organismos supranacionais  tais como a OMC (Organização Mundial do Comércio), o mercado financeiro  
e também a infraestrutura técnica. 
 
- O papel da cultura  
 
Como dito anteriormente, a globalização relaciona-se não apenas com a dimensão comercial e financeira, 
mas também com a dimensão cultural. Com a facilitação das comunicações houve consequentemente a 
ampliação das trocas culturais, sem que para isso fosse necessário uma integração territorial.  
 
Pode-se identificar exemplos disso como, a ampliação do acesso à internet, que possibilita trocas culturais 
entre pessoas de diversas partes do mundo, e o papel desempenhado pela mídia, que a partir de, por 
exemplo, comerciais para a venda de produtos, difunde um padrão mundial, seja este o padrão de moda, 
padrão de hábitos, padrão de consumo ou outros. Há ainda a possibilidade troca cultural a partir de filmes, 
séries, músicas e outros. Cabe destacar que a língua inglesa se torna neste momento o idioma universal 
utilizado para a comunicação.  
 
Destaca-se, portanto, por um lado, a possibilidade de trocas e enriquecimento cultural, e por outro a 
tendência de homogeneização dos padrões culturais  ao redor do mundo, ou seja, a padronização dos 
indivíduos tendo por base uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais.  
 
- Estão todos os países e pessoas de fato integrado s? 
 
Apesar dos benefícios inegáveis que a globalização traz consigo, como por exemplo, o avanço tecnológico, 
por outro lado ela aprofunda as desigualdades  entre os países pobres e ricos, pois, é possível perceber na 
análise do conjunto de informação sobre o processo de globalização que, a tecnologia passa a ser 
fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou seja, aqueles que não possuem 
o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente são colocados em segundo plano no 
estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é um tempo mais lento.  
 
As consequências da globalização também podem ser identificadas na dimensão social através do caso do 
desemprego estrutural , desemprego da mão de obra causado por mudanças tecnológicas da produção  
automação ou robotização da produção  são expressões que aparecem frequentemente - , onde, por 
exemplo, em uma fábrica poderia se empregar 10 funcionários para exercer determinada função estes são 
substituídos por robôs, máquinas. Exemplos reais disto ocorreram e ainda ocorrem e muitas vezes passam 
despercebidos no dia a dia, a exemplo do uso de caixas eletrônicos em agências bancárias, o uso da internet 
para serviços bancários, compras online e diversos outros serviços, estes e outros exemplos podem ser 
identificados no cotidiano.   
 
Outro caso de exclusão social é em relação ao acesso à internet. Atualmente o meio de comunicação mais 
utilizado é a internet, contudo cabe observar que nem todas as pessoas ao redor do globo tem acesso à rede 
de informações ou se o tem em muitos casos se dá de forma ineficiente.  
 
Observa-se, portanto, em um panorama geral que existem países e sociedades dominantes dentro deste 
processo e estes são capazes de determinar, ou pelo menos influenciar, os rumos da globalização e seus 
desdobramentos, como a capacidade de expandir seus valores culturais, serem os principais agentes 
econômicos no contexto global, terem uma maior capacidade de produzir e implementar tecnologias, 
dentre outros aspectos.  
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EXERCÍ CI OS 
 

1. Disneylândia 
-Kong 

E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[...] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 
[...] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito  

 
ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Aces so em: 3 fev. 2013 (fragmento). 

 
Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 
a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 
b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 
c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 
d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 
e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 
  

2. de os impostos são menores, as unidades 
de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus 

 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da  montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 20 01 (adaptado). 

 
No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 
consequência social derivada dessas estratégias tem sido 
a) o crescimento da carga tributária. 
b) o aumento da mobilidade ocupacional. 
c) a redução da competitividade entre as empresas. 
d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 
e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 

 

3. desenhista industrial e seu alto 
conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 
52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro 
profissional não está na Espanha, como o de, pelo menos, 120 mil conterrâneos que emigraram nos 
últimos dois anos. O irmão dele, que é engenheiro-agrônomo, conseguiu emprego no Chile. 

Alemanha e China. A o  
GUILAYN, P. Na Espanha, universidade ensina a emigrar.  O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado). 

 
A situação ilustra uma crise econômica que implica 
a) valorização do trabalho fabril. 
b) expansão dos recursos tecnológicos. 
c) exportação da mão de obra qualificada. 
d) diversificação dos mercados produtivos. 
e) intensificação dos intercâmbios estudantis. 
 

4. 
global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da 
economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de 
obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em 
esca  

HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polit o. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 
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Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 
a) criação de uniões aduaneiras. 
b) difusão de padrões culturais. 
c) melhoria na infraestrutura de transportes. 
d) supressão das barreiras para comercialização. 
e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

5. 
risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 
acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 
espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi 

portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se 
 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2 011. 

 
Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 
a) superprodução de bens de consumo. 
b) colapso industrial de países asiáticos. 
c) interdependência do sistema econômico. 
d) isolamento político dos países desenvolvidos. 
e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

6. -se um sistema presidido pelas 
técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 

 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro : Record, 2008 (adaptado). 

 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 
a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 
b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 
c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 
d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 
e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 

7. Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 
acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa 
"aldeia-global", explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam 
gradativamente as barreiras tarifárias para proteger sua produção da concorrência dos produtos 
estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. Processo esse que é acompanhado 
por uma intensa revolução nas tecnologias de informação -telefones, computadores e televisão. 
 
São características da globalização, exceto: 
a) É marcada pela expansão mundial das pequenas corporações. A cadeia de fast food McDonalds, 

por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 
b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores 

vantagens fiscais, mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma transferência 
de empregos dos países ricos - que possuem altos salários e inúmeros benefícios - para as nações 
industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 

c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a aumentar custos, com o 
objetivo de obter preços menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação 
estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 
estrutural. 
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d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de 
trabalho. Novas oportunidades surgem, por exemplo, no setor agrícola, com o surgimento de um 
novo tipo de empresa, as de "inteligência intensiva", que se diferenciam das indústrias de capital 
ou mão de obra intensivas. 

e) Caixas automáticos tomam o lugar de caixas de bancos, fábricas robotizadas dispensam operários, 
escritórios informatizados prescindem datilógrafos e contadores. Nos países subdesenvolvidos e 
pobres, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas para os países com 
custos de produção mais baixos. 

 

8. 
da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e 
econômica baseada nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 
individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao 
mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de 
comunicação em tempo real,  

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e T erra, 2006 (adaptado). 

 
No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 
comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais 
mudanças têm provocado 
a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 

modelos orientais de gestão. 
b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 

desemprego crônico. 
c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 

vistas à mobilidade dos investimentos. 
d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 

especialistas técnicos e gestores. 
e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 

harmonização das relações de trabalho. 
 

9. dores assalariados está se 
deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para 
países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos 

 
(MOREIRA, João Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione , 2005. p. 444.) 

 
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 
globalizado: 
a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez 

mais, a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com grande 
grau de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 

b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão-de-obra e do 
acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 
preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional auferida, 
pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e substituídos 
rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego estrutural, 
fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em negociações 
trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, 
o que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a procura 
de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 
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10. 
diversificada, no entanto, a ideia de mercado envolve também outros espaços concorrenciais em que 
pode atuar, definidos como área de comercialização. A indústria, por seu turno, é definida pelo grupo 
de empresas voltadas para a produção de mercadorias que são substitutas próximas entre si e, desta 

 
KUPFER, D. Economia industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. (Adaptado). 

 
Nesse contexto, uma das formas para atingir cada vez mais os mercados no espaço geográfico é a 
formação de 
a) cartéis, compostos por companhias que controlam os conglomerados, para administrarem a 

estrutura de capital. 
b) holdings, constituídos por empresas independentes, de mesmo ramo de atividade, para 

estabelecerem preços e divisão de mercado. 
c) trustes, configurados pela fusão de companhias numa grande corporação econômica, para 

ampliarem o controle da cadeia produtiva. 
d) oligopólios, correspondentes a uma empresa única que impõe determinado preço às mercadorias 

e serviços por falta de competitividade. 
e) monopólios, formados por um grupo de firmas que dominam o mercado de um produto, a partir 

de acordos para aumentar a margem de lucro. 
 

11. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão 
da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse 
cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia 
que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países 
na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se 
engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico 
e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos 
e aqueles em desenvolvimento. 

BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campina s: 
Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./ fev. 2007 

 
Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 
a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria 

e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 
b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 

modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 
c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que 

as incorporam em seu dia a dia. 
d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 

concentrados em alguns países emergentes. 
e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 

do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 
 

12. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 
Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 

-
e mencionar que eles foram 

produzidos no México, Caribe ou Filipinas.  
(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

 
O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 
roupas que nem sequer levam uma etiqueta ident ificando o país produtor. De fato, tais roupas 
costumam ser feitas em fábricas   situadas em zonas-francas, onde os 
trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 
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A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 
a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação 

entre um centro rico e uma periferia pobre. 
b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 

bens e mercadorias. 
c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 

intercâmbio de tecnologia. 
d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 
e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 

fronteiras dos Estados Nacionais. 
 

13. Leia as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 
 

I. A globalização não pode ser entendida como fábula, na qual todo aparato técnico, científico e 
informacional beneficiam toda a humanidade. É preciso perceber em sua estrutura e funcionalidade 
todo seu grau de perversidade, tendo em vista que os mesmos objetos técnicos que propiciam a 
agilidade e a interdependência do trabalho humano são os mesmos que também produzem as 
mazelas como o desemprego estrutural, miséria, desabrigo, etc. 

 
II. A globalização, que surgiu principalmente em função da evolução da ciência e da técnica, meios 

de transportes e comunicação, proporciona uma série de benefícios, benefícios estes que são 
percebidos na redução do tempo e do espaço, condicionando ao homem uma série de 
comodidades e agilidades. Neste contexto, podemos afirmar que toda humanidade, graças a essa 
globalização, usufrui os meios modernos capazes de colocá-la, em tempo real, em contato com 
todas as partes do mundo. 

 
III. A globalização da economia, além de se caracterizar pela evolução dos meios de transporte e 

comunicação, pauta-se também na robotização e informatização do setor industrial. Todo esse 
processo de modernização caracteriza a Terceira Revolução Industrial, revolução esta que 
influenciou sensivelmente as relações de trabalho, em especial as do mundo subdesenvolvido, que 
sofreram um aquecimento, legitimado pela grande oferta de trabalho. 

 
a) Apenas a proposição I está correta                                              
b) Apenas a proposição III está incorreta                                         
c) As proposições II e III estão corretas 
d) Todas as proposições estão incorretas                                                    
e) Todas as proposições estão corretas.   

 

14. Antes longe era distante 
perto, só quando dava 
quando muito, ali defronte 
e o horizonte acabava [...] 
De jangada leva uma eternidade 
de saveiro leva uma encarnação 
Pela onda luminosa 
leva o tempo de um raio 
tempo que levava Rosa 
pra aprumar o balaio [...] 
Esse tempo nunca passa [...] 
Mora no som da cabeça [...] 
No instante em que tange o berimbau, 
Meu camará 
[...] De avião (leva) o tempo de uma saudade... 
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O fragmento da composição Parabolicamará, de Gilberto Gil, reflete: 
I. A relativização da distância/ tempo a partir da emergência do meio técnico-científico-

informacional, no qual apenas alguns grupos sociais estão inseridos. 
II. A importância que a velocidade alcançada pelos transportes e pelas comunicações passou a ter no 

atual processo de globalização, bem como no mito do espaço/ tempo contraídos. 
III. A coexistência de técnicas e culturas diversas que se fazem presentes no espaço, diferenciando 

lugares e povos, apesar de todo o processo de globalização que tende à uniformização. 
IV. A massificação das culturas e lugares que  

globalização, através de um meio técnico-científico-informacional que chegou para todos. 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões): 
a) I, III e IV 
b) II, III e IV 
c) I, II e III 
d) I e IV 
e) IV 

 
 

15. Abaixo apresentamos três críticas frequentes sobre a globalização. Leia-as atentamente:  
 
1. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos e costumes no mundo, produzindo 

impactos deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim sérios problemas de identidade 
nos povos.  

2. Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressemos na era do livre 
comércio, no entanto, jamais os fluxos do comércio mundial  em grande escala  estiveram sob 
controle tão poderoso.  

3. Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no mundo entre os países e também 
internamente em cada país, basta ver que há indicações de crescimento da concentração de renda 
em muitos países.  

 
Noam Chomsky é um intelectual americano muito conhecido, entre outras razões, por sua postura 
contra a política externa dos EUA e a globalização. No mês de setembro (no dia 10), ele escreveu um 
artigo na Folha de S. Paulo no qual reitera as posturas mencionadas. A seguir apresentamos alguns 
trechos:  

• 
trabalho aumentaram drasticamente [...] os benefícios e o sistema de seguridade foram 

 
• 

 
• 

 
 
Assinale a alternativa que indica as críticas à globalização que se identificam com as frases de 
Chomsky.  
a) Todas as críticas  
b) Somente a 1 e a 3  
c) Somente a 2 e a 3  
d) Somente a 3  
e) Somente a 1 e a 2 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios 
 
1. b 

Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da Globalização, 
em que alguns países são mais valorizados do que outros nas trocas comerciais e no direcionamento 
dos fluxos populacionais. 

 
2. b 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens e uma 
consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional visto que o avanço dos transportes e 
comunicações possibilitam a comunicação e as trocas mesmo com a existência de distâncias físicas. 

 
3. c 

A questão traz a migração para o foco. Devido à globalização da economia, os países emergentes se 
tornaram o destino de muitos trabalhadores qualificados que em seus países, muitos destes países 
considerado centrais na economia, estavam desempregados devido à crise econômica que os atingiu.  

 
4. c 

, ou seja, o advento de novas técnicas - de 
transporte e de comunicação, principalmente - possibilitado pela globalização. Sendo assim, identifica-
se como um importante aspecto técnico que permitiu uma nova organização da produção a melhoria na 
infraestrutura de transportes. 

 
5. c 

A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008, nos Estados Unidos, se deu após 
o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito 
bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise rapidamente se 
espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência entre os mercados que 
formam o sistema econômico. 

 
6. e 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 
mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de mão 
de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 
7. b  

As empresas transnacionais - corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam 
em distintos territórios dispersos no mundo, ultrapassando assim os limites territoriais dos países de 
origem  têm buscado a transferência de suas unidades produtivas dos centros industriais consolidados, 
conservando neles, geralmente, apenas as suas sedes, para os países emergentes buscando assim cortes 
de gastos  isenções ficais, baixos salários, baixa pressão ambiental e outros. 

 
8. c 

É preciso dominar as características da terceira revolução industrial como: a desconcentração industrial 
que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, afim de explorar mão 
de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a flexibilização nas formas 
produtivas incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas de contratação como um todo; 
e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as maiores empresas multinacionais 
realizaram com médias empresas de elites locais. 
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9. b 
Em um contexto de Globalização, na mesma medida são criados postos de trabalho que exigem 
qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada pois a mecanização gera 
uma demanda por este tipo de mão de obra e gera também a criação de postos de trabalho no setor de 
comércio e serviços que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após a 
modernização técnica da produção industrial. 
 

10. e 
A formação de monopólios tem sido uma das estratégias adotadas pelas empresas no contexto de 
Globalização visando se fortalecerem no mercado mundial através do controle da oferta e dos preços.  

 
11. a 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial o setor primário e o 
secundário, principalmente nos países desenvolvidos que historicamente detêm o conhecimento 
científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 
 

12. e 
As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres se dá em duas escalas, no interior dos países 
e entre os países. Esse últ imo caso, em um contexto de Globalização, é formado por um comando 
tecnológico dos países ricos que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento científico das 
técnicas e os países pobres que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todos o processo, como 
seus trabalhadores explorados. 

 
13. a 

As afirmativas II e III estão incorretas pois afirmam, respectivamente, que todos têm acesso aos benefícios 
da Globalização quando na verdade há uma diferenciação no acesso dos países à, por exemplo, 
infraestrutura de comunicações, fundamental neste momento de interdependência mundial; e afirma 
que a Globalização contribuiu positivamente nos países subdesenvolvidos pois aumentou a oferta de 
trabalho quando na verdade até aumentou o número de postos de trabalho mas também diminuiu, por 
exemplo, os direitos trabalhistas, diminuição esta que é um exemplo de contribuição negativa da 
Globalização. 

 
14. c 

A única afirmativa incorreta é a IV que afirma que todos indivíduos e países têm acesso igual aos benefícios 

avanço tecnológico, por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres e ricos, pois, 
a tecnologia passa a ser fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou 
seja, aqueles que não possuem o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente, são 
colocados em segundo plano no estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é 
um tempo mais lento. 

 
15. c 

A única afirmativa sobre os efeitos negativos da Globalização que não é abordada na fala de Noam 
Chomsky é a I sobre homogeneização cultural, ou seja, a padronização dos indivíduos tendo por base 
uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais e formando assim uma 
identidade global. 
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América Portuguesa - O Século 
do Ouro e os levantes coloniais  

28 
mai 

 
 

RESUM O   
 

 
O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o centro  
econômico e político da colônia, a economia litorânea era basicamente o açúcar, da costa sul á norte 
engenhos e sua sociedade patriarcal espalhavam-se, primeiro com o mercado de mão de obra indígena e 
depois com a mão de obra negra. 
 
As regiões forneciam lucro e bens diversos e sem uma integração, o sertão nordestino fornecia o gado, os 
litorais o açúcar, nos séculos XVII e XVIII a região norte se fortaleceria como fornecedora das drogas do 
sertão, o sudeste se focava no açúcar e na captura de índios em São Paulo e o sul comercializava com as 
colônias espanholas legalmente (durante a união ibérica) e depois ilegalmente além da tradicional pecuária.  
 
No entanto a descoberta do ouro implicaria em mudanças diretas e indiretas a longo e curto prazo que 
moldariam o espaço e a economia do Brasil moderno, já que esse processo histórico iniciado com a 
descoberta do ouro por bandeirantes no fim do século XVII mudaria o eixo econômico e político do Brasil 
até a contemporaneidade. 
 
Aspectos Econômicos 
 
O período de grande mineração é frequentemente visto pelo aspecto econômico, vemos uma mudança de 
atividade mais influenciada pela coroa, vemos uma preocupação impar do império com o assunto, logo 
descoberto bastou o primeiro problema como a guerra dos emboabas, que no fim dava prejuízos ao erário  
real para ela impor suas primeiras leis e seus soldados, as estradas tinham mais vigilância, as Casas de 
Fundição seriam instaladas onde o ouro legal seria fundido e levaria o selo do império. 
 

 
cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção, de inicio  a grande parte da atividade minera era de 
aluvião com trabalho livre. Mais tarde o império ira vender concessões de minas maiores especialmente de 
diamantes a elite do império. 
 
Logo com a crise do antigo regime durante o século XVIII o Marques de Pombal iria endurecer ainda mais a 
política fiscal, com a cobrança da Derrama, que consistia em uma cota de quinze arrobas dos distritos 
mineradores, no entanto a meta não era atingida, a lei fazia acumular a dívida nos anos seguintes mas os 
donos manipulavam a cobrança da taxa. Essa taxa e algumas outras cobranças abusivas (além de outros 

e alguns movimentos políticos da região como a Inconfidência Mineira. 
 
Aspectos Sociais e Políticos 
 
Vemos uma mudança enorme na demografia da colônia, uma massa de imigrantes advindos de várias partes 
da colônia e da metrópole tinha destino em Minas Gerais, apesar de conter alguns imigrantes, a maioria da 
população livre era portuguesa ou luso-brasileira. Isso se devia a proibição de imigrantes nas zonas 
mineradoras por uma medida de segurança contra invasões de nações interessadas no ouro da colônia.  
 
Outro fato marcante foi o surgimento de uma classe média e elite urbana, formada por profissionais liberais, 
militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os tropeiros, que 
eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de Minas. Essa 
população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais, chegando a 
organizar movimentos político como vimos na Revolta de Vila Rica em 1720 e na Inconfidência Mineira de 
1789. 
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Em Minas Gerais a mistura cultural das vertentes negras, indígenas e branca, especialmente portuguesa 
devido á proibição de estrangeiros fez emergir uma cultura única em diversos aspectos, como a culinária e o 
feijão tropeiro que é uma refeição característica dos que conduziam as tropas de mulas ou a arte barroca 
amplamente usadas nas diversas igrejas espalhadas pelos distritos do ouro. 
 

EXERCÍ CI OS   
 

1. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 
Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e 
implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...)  

(Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38) 

 
Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que: 
a) deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e 

da zona litorânea, motivado pela febre do ouro. 
b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 

objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da escravidão. 
c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa. 
d) confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia. 
e) resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, 

que abastecia a região do ouro. 
 

2. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 
comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com 
a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. 
b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos. 
c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos. 
d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 

Espanha. 
e) o Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados, de gado e de açúcar.  

 

3. O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no século XVIII, pode ser associado 
a) ao crescimento urbano, graças à expansão de atividades manufatureiras, o que incentivou a 

produção científica. 
b) à necessidade de criar uma arte genuinamente nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros.  
c) à demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 

escravo. 
d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da presença de associações religiosas nas cidades 

mineiras. 
e) ao interesse em construir um passado glorioso para os colonos, descendentes de portugueses, 

índios e negros. 
 

4. 
que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, (.. .) e 
logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de 
outras partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil 
bugiarias de França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que 
a terra dá, com lucro não somente grande, mas excessivo. (...) E estes preços, tão altos e tão correntes 
nas minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos portos 
das cidades e vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos engenhos de açúcar das peças 
necessárias e de padecerem os moradores grande carestia de mantimentos, por se levarem quase 

 
(Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711) 
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No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil  
colonial. Trata-se 
a) do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno. 
b) da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias. 
c) do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas. 
d) da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora. 
e) do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 

 

5.  Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa Portuguesa com base no trabalho  
escravo de: 
a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como escravos de ganho, voltando 

para as vistas de seus senhores e feitores à noite. 
b) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que não roubassem ou 

escondessem diamantes. 
c) negros e índios, que se uniam para explorar os diamantes, dividindo os lucros com seus senhores 

ou patrões. 
d) africanos livres, que trabalhavam em regime de liberdade vigiada, já que podiam roubar a parte de 

seus patrões. 
e) homens livres pobres e ex-escravos, que dividiam o lucro dos diamantes com seus patrões e com 

o Estado português. 
 

6. Leia o poema a seguir. 
Evém a Bandeira dos Polistas... 
num tropel soturno. 
Rasgando as lavras 
ensacando ouro, 
encadeiam Vila Boa 
nos morros vestidos 
de pau-  
Foi quando a perdida gente 
riscou o roteiro incerto 
do velho Bandeirante. 
E Bartolomeu Bueno, 
num passe de magia 
histórica, 
tira Goyaz de um prato de aguardente 
e ficou sendo o Anhangüera. 

CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção d e Darcy França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 8 4-86. 
(Coleção Melhores poemas). [Adaptado]. 

 
A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O poema de Cora Coralina 
expressa a relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, ao destacar que 
a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o caráter usurpador presente 

na descoberta do ouro. 
b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que simbolizou o abandono da 

identidade rural na capitania. 
c) 

bandeirantes paulistas. 
d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante como emblema da inserção 

de Goiás no cenário nacional. 
e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 

metropolitano na região. 
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7. A produção artística barroca no Brasil colonial, fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em 
Antônio Francisco Lisboa  o Aleijadinho , uma das suas figuras mais proeminentes. De fato, ele foi 
responsável: 
a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Belo Horizonte. 
b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, representando os doze profetas, que ornamentam 

o pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG. 
c) pelas esculturas, em madeira dourada, representando os doze apóstolos, na entrada da igreja de 

São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo  MG. 
d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis imagens religiosas, esculpidas em pedra-sabão 

e que se encontram espalhadas em igrejas de todo o Brasil. 
e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar da igreja da Ordem Terceira de São Francisco no 

Recife. 
 

8. 
de munição. São umas agregações que fazemos, alguns de nós, entrando cada um com seus servos de 
armas que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e comedor de carne humana, para o reduzir 
para o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. (...) em vão trabalha quem os quer 
fazer a  O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos Jorge 
Velho datada de 15 de julho de 1694, enviada ao monarca português. 

(ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues Dia s. História Temática: diversidade cultura l e conflitos. 6ª  série. 
São Paulo: Scipione, 2000, p. 98). 

 
Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO: 
a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do  

Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e foi tido como o comandante da expedição 
que destruiu o Quilombo dos Palmares; 

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como objetivo predominante captura r os indígenas,  
procurar por pedras e metais preciosos e descobrir novas terras para o Rei de Portugal; 

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando-
lhes uma vida digna como trabalhadores urbanos. 

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com indígenas rebeldes e escravos fugitivos;  
e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 

como esta, solicitando permissão para executar as expedições. 
 

9.   
o ouro vem, dócil e ingênuo; 
torna-se pó, folha, barra, 
prestígio, poder, engenho... 
É tão claro!  e turva tudo 
honra, amor e pensamento.[...]  

(Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223) 

 
Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre 
outros segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras 
 
a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade. 
b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região 

aurífera. 
c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento cultural.  
d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas.  
e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que 

tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 
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10.  
estra  

João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas dro gas e minas, 1711. 

 
Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia 
a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. 
b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra. 
c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da Alemanha. 
d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da 

Prata. 
e) possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos.  

 
 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
A descoberta do ouro provocou profundas mudanças no espaço, economia, sociedade e política 
colonial, essas mudanças ainda em uma boa parte permanecem intactas. Cite uma dessas grandes 
mudanças. 
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Exercícios  
1. c 

a Inglaterra lucrava muito mais vendendo panos a Portugal do que Portugal vendendo vinhos a Inglaterra, 
sendo que o primeiro é muito mais utilizado do que o segundo produto, assim os ingleses acumulavam 
capitais provenientes do ouro de Minas. 
 

2. c 
o Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região das minas, além de ser protegido pela baia de 
Guanabara e ser a capital da colônia, facilitando a fiscalização. 
 

3. d 
o barroco, assim como várias formas de arte, se desenvolveu graças a grande riqueza advinda do  ouro 
que patrocinou vários artistas. 
 

4. b 
a economia do ouro teve ainda alguns pontos negativos, como a inflação devido ao alto volume de 
circulação de moedas e a falta de alguns gêneros na colônia. 
 

5. b 
as grandes minas de ouro e diamantes utilizavam a mão de obra escrava que contratava com a mão de 
obra livre da mineração de aluvião. 
 

6. d 
os bandeirantes pela descoberta do ouro foi um dos principais fundadores de vilas na região central do 
Brasil, por isso sua figura é associada ao povoamento de Goiás e Minas Gerais 
 

7. b 
Aleijadinho é um dos exemplos de como quase sempre o florescimento econômico acompanha um 
florescimento artístico, podemos ver isso no renascimento cultural que foi precedido de um 
renascimento comercial. 
 

8. a 
o bandeirante em questão argumenta contra a proteção dada aos índios pelo governo  português e pela 
igreja. 
 

9. e 
vemos novamente um exemplo de florescimento cultural em uma área rica, já que o ouro não atraiu 
somente mineiros, mas também artistas, artesãos e comerciantes. 
 

10. b 
a Inglaterra ficou com a maior parte do ouro brasileiro em virtude do desvantajoso acordo de Panos e 
Vinhos, já que os panos são vendidos em quantidades maiores que os vinhos. 
 

 

Questão Contexto  
Podemos citar a mudança do centro econômico e político para o sul, sendo que a região sudeste brasileira 
é a mais desenvolvida economicamente encontrando-se os maiores centros urbanos devido a continuidade, 
mesmo depois da independência, da capital no Rio de Janeiro até a década de 1950. Outro fator que 
contribuiu nesse cenário foi a concentração da economia cafeeira na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, 
sendo que mais tarde esse dinheiro seria reinvestido nas indústrias. 
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RESUM O   
 

 
Após o ano de 1822, D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, este 
sofria muita oposição interna e revoltas regionais pelo país que levaram a sua abdicação em Abril de 1831. O  
período de 1822 á 1831 foi marcado por uma grande turbulência política e social que marcou o Primeiro. 
 
Reinado no Brasil 
 
As revoltas contra a independência do Brasil começaram antes mesmo do 7 de Setembro, no Norte e 
Nordeste os militares, polít icos e civis portugueses não reconheciam o governo independente chegando ao  
enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, Maranhão, Piauí e Bahia.  
 
Em 1823, frente às tentativas de barrar o autoritarismo de D. Pedro pela Assembleia Constituinte na confecção 
da Constituição do império, o recém-coroado Imperador dissolveu o plenário da constituição com auxílio do 
exercito e convocou dez conselheiros próximos para a confecção da constituição. Esta foi outorgada em 25 
de março de 1824. 
 
A constituição era autoritária. Além dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo) D. Pedro  I criou um 
quarto poder, o Moderador, onde ele exercia o poder sozinho e poderia intervir em todos os outros poderes 
e em qualquer esfera. Esta constituição inseriu também o voto censitário: somente homens, maiores de vinte 
e cinco anos, alfabetizados e livres. Para ser candidato á senador ou deputado era necessária a comprovação 
de renda (400.000 réis por ano para deputado federal e 800.000 réis para senador) além dos requisitos para 
ser eleitor, os cargos de deputados eram temporários e os de Senador e Conselheiros de Estado eram 
vitalícios, a constituição instituía o Catolicismo como religião oficial (tolerava os outros cultos desde que  
domésticos ou em templos descaracterizados) e o padroado que dava direito de o imperador nomear cargos 
eclesiásticos, além de tornar o imperador inimputável (não poderia ser obrigado a responder judicialmente 
por seus atos). 
 
A Confederação do Equador de 1824 foi um movimento republicano separatista entre as províncias de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará que estavam profundamente insatisfeitas com as políticas 
centralizadoras do imperador, o movimento era composto pela classe média urbana e pelos fazendeiros 
locais mas com o desenrolar dos eventos ganhou apoio popular, seu líder foi o Presidente da Província 
Manuel de Carvalho Pais de Andrade que declarou guerra contra o imperador. O movimento foi rapidamente 
sufocado com dezenove revoltosos condenados à morte, entre eles o Frei Caneca e Padre Mororó que 
também eram líderes da revolta. 
 
Esse movimento foi profundamente influenciado pelas rebeliões que ocorriam na Europa durante 1820 á 1848, 
a luta por mais autonomia provincial foi no fim convertida em uma campanha para a emancipação da região 
que sofria com uma decadência desde o fim do auge da produção açucareira, no entanto conhecia uma 
recuperação desde o incentivo de D. João IV a cultura do algodão no norte de Pernambuco, que era o  estado 
de maior participação. 
 
Na Guerra da Cisplatina D. Pedro amargou a sua derrota no campo militar, em 1825 a Província da Cisplatina 
trinta e dois líderes nativos declaram a união as Províncias Unidas do Rio da Prata, estes naturalmente foram 
apoiados por tropas das Províncias Unidas (futura Argentina). D. Pedro I enviou tropas para a região, no  
entanto estes sofreram diversas revoltas já que a maior parte dos militares no Brasil haviam saído do país já 
que eram fiéis a Portugal, por outro lado a marinha imperial conseguiu isolar a região, o empate militar levou 
a uma mediação da Inglaterra que de a independência a República Oriental do Uruguai em 1828. 
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No mesmo ano o governo enfrentou uma rebelião do Corpo de Estrangeiros no Rio de Janeiro, a explicação 
para a revolta tem diversas explicações a mais aceita é que boatos de que os militares brasileiros atacaram 
tropas alemãs, o conflito se incendiou depois da punição de chibatadas do primeiro quartel rebelado, após 
isso outros estrangeiros se uniram a revolta principalmente pela falta de pagamento. O Rio de Janeiro viveu 
alguns dias de terror sendo necessário uma força tarefa de militares ingleses e franceses para proteger o Paço 
Imperial, a revolta foi sufocada pelos militares brasileiros, alguns voluntários e tropas francesas e inglesas. 
 
Todo esse cenário desgastou demais a imagem do imperador, ele havia começado contrariando os objetivos 
descentralizadores da Assembleia Constituinte de 1824, gastou vidas brasileiras e dinheiro do império em uma 
guerra que saiu derrotado e sem dinheiro, não pagou os mercenários contratados, sufocou uma revolta 
condenando membros da Igreja Católica a morte e pesava sobre ele o assassinato de Libero Badaró em 
novembro de 1830, o jornalista crítico do governo que não teve sua morte esclarecida.  
 
Em uma viagem a Minas Gerais para conseguir apoio dos fazendeiros o imperador era recebido com 
badaladas fúnebres nas igrejas das cidades onde passava, em seu retorno no dia 11 de março de 1831 D. Pedro 
foi recebido por seus partidários portugueses com uma festa no Palácio, os brasileiros furiosos com o  
imperador e sua política iniciaram protestos violentos por parte da população fluminense, que chegaram a 

 
comerciantes portugueses saíram em defesa dos que jogaram as garrafas no imperador e partiram para cima 
dos revoltosos tornando as ruas do centro do Rio de Janeiro em um praça de guerra.  
 
Sem nenhuma condição de continuar no trono devido ao desgaste de seus atos, o imperador abdicou do  
governo, em 7 de abril de 1831 deixando seu filho Pedro como sucessor do trono, contudo o imperador tinha 
somente cinco anos, assim foram nomeados regentes para a administração do império inaugurando o   
Período Regencial. 
 

EXERCÍ CI OS 
 

 

1. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que: 
a) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. 
b) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular.  
c) propôs, a partir das idéias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, 

contrariando os interesses da Inglaterra. 
d) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações na estruturas econômicas e 

sociais do País. 
e) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos 

proprietários de terras e de escravos. 
 

2. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à Independência resultou no projeto do grupo:  
a) liberal-conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime 

centralizado. 
b) maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da 

escravidão. 
c) liberal-radical, que defendia a convocação de uma Assembléia Constituinte, a igualdade de 

direitos políticos e a manutenção da estrutura social. 
d) cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo 

econômico. 
e) liberal-democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. 

 

3. ssoa faz a eleição, 
porque há de fazê-  

(Nabuco de Araújo, 1868). 
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Com base no discurso de Nabuco de Araújo, é possível apontar como importantes características do  
sistema político do Império do Brasil: 
a) a harmonia e a independência existente entre os poderes Legislativo, Executivo e Moderador;  
b) o papel central exercido pelo Imperador, por intermédio do Poder Moderador, para a formação 

do governo;  
c) a adoção de um regime parlamentarista clássico, no qual a formação do governo advém 

exclusivamente da vontade da maioria do Parlamento; 
d) o estabelecimento de relações políticas com base no pacto definido no texto constitucional entre 

o poder central e os estados federados; 
e) a adoção de um sistema eleitoral baseado no princípio do sufrágio universal, o que fez com que 

fosse franqueado o voto para a ampla maioria da população brasileria 
 

4. A situação econômica e social do Brasil, após o movimento de independência, em 1822, pode ser 
descrita da seguinte forma: 
a) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação aos 

EUA e sofreu profundas mudanças na estrutura social. 
b) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal, adquirindo liberdade política e 

social. 
c) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

Inglaterra, não alterando sua estrutura social colonial. 
d) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

França, alterando sua estrutura social colonial. 
e) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal e não modificou sua estrutura 

social colonial. 
 

5. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às 
monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder 
Moderador, idealizado pelo pensador liberal suíço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que 
na prática funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder 
Moderador criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava: 
a) a liberdade de imprensa no país. 
b) o equilíbrio entre os demais poderes. 
c) a participação do povo nas eleições. 
d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador. 
e) a igualdade de todos perante as leis. 

 

6. Qual o papel conferido ao Imperador pela Constituição de 1824? 
a) Subordinação ao poder legislativo. 
b) Instrumento da descentralização político e administrativa. 
c) Chave de toda a organização política. 
d) Articulador da extinção do Padroado. 
e) Liderança do Partido Liberal. 

 

7. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-
se por: 
a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio 

do comércio. 
b) uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do Primeiro Reinado, sendo um movimento  

republicano. 
c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  
d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas.  
e) levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824. 
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8.  
são as massas vendo que tinham lutado para os outros, constatando que as reformas por que aspiravam 
continuavam no mesmo lugar: esquecidas depois da vitória como antes dela. 

(Caio Prado Jr. Evolução Política do Brasil e outro s estudos) 

Devemos relacionar o texto com: 
a) A Inconfidência Mineira. 
b) A Independência do Brasil. 
c) A Abdicação de D. Pedro I. 
d) A Proclamação da República. 
e) A Revolução de 1930. 

 

9. Nove anos após a famosa proclamação da Independência, o mesmo príncipe português que fora 
aclamado por muita gente como nosso herói máximo acabou tendo de arrumar suas malas e sair 
rapidamente do País. É muito comum a realização de grandes comemorações do 7 de setembro de 
1822, mas não se fala muito, pelo menos no calendário cívico oficial, de um outro dia 7: o de abril de 
1831, quando D. Pedro I abdicou, em função de seu governo ter se tornado um completo fracasso, e o 
Brasil ingressou em um processo histórico de efetiva construção de suas instituições. Para se entender 
o que foi esse processo é fundamental compreender como e por que aconteceu o 7 de abril de 1831.  

TAVARES, Luís H. D. O fracasso do imperador. São Pa ulo: Ática,1986, p. 2. IN: PILETTI, Nelson História  do Brasil, São 
Paulo:Ática, 1992, p. 99/ 100.  

 
Considerando os fatores da abdicação de D. Pedro I, assinale a alternativa correta.  
a) O autoritarismo de D. Pedro I manifestado na dissolução o da Assembleia Constituinte de 1823, 

prisão e exílio de deputados.  
b) A outorga da Constituição de 1824, cujas prerrogativas permitiam ao imperador exercer um poder 

altamente centralizado.  
c) A violenta repressão determinada pelo imperador à Confederação do Equador, utilizando, 

inclusive, esquadras e mercenários ingleses, sufocando o movimento, prendendo e condenando 
à morte vários republicanos.  

d) A impopularidade do imperador, agravada com sua tentativa de garantir o poder também em 
Portugal.  

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

10.  convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral Constituinte e 
Legislativa, por decreto de 3 de junho do ano próximo passado, a fim de salvar o Brasil dos perigos que 
lhe estavam iminentes, e havendo a dita Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à 
nação de defender a integridade do Império, sua independência e a minha dinastia: Hei por bem 
dissolver a mesma Assembleia..."   

LINHARES, M. Y. "História Geral do Brasil". Rio de Janeiro: Campus, 1996.  
 

A passagem acima é parte integrante do Decreto de D.Pedro I, de 12 de novembro de 1823, que 
mandava cercar e evacuar o prédio no qual estava instalada a primeira Assembleia Constituinte do 
Brasil. Essa Constituinte foi fechada porque  
a) Defendia a dupla cidadania - Brasil e Portugal - para brasileiros e portugueses residentes no Brasil.  
b) Previa, no projeto da Constituição em pauta, uma monarquia absolutista, na qual o monarca era 

uma figura inviolável.  
c) Ousou desafiar o projeto de soberania do Imperador, tirando-lhe o direito não só de vetar, mas 

também de sancionar os atos dos constituintes.  
d) Era dominada pelo Partido Português, que defendia uma Monarquia Parlamentar como Reino 

Unido a Portugal.  
e) Inseriu no projeto da Constituição o Quarto Poder, o Moderador, que deveria ser exercido pelo 

Imperador. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
A Guerra da Cisplatina foi o segundo episódio de uma longa disputa de poder na América do Sul que 
somente terminaria na Guerra do Paraguai em 1875. Comente brevemente os interesses brasileiros na 
Questão do Prata associando com a Guerra da Cisplatina. 
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Exercícios 
 
1. e 

como grupo que patrocinou e se movimentou para a independência a ordem escravista e monárquica 
seria sem dúvida mantida a mesma. 
 

2. a 
o projeto centralizador e unitário foi mantido através da força na Confederação do Equador e do 
autoritarismo quanto a constituinte e o poder moderador. 
 

3. b 
o poder moderador dava um poder quase absolutista no Brasil, este será mais tarde contestado  
indiretamente nas revoltas regenciais. 
 

4. c 
a esfera de dominação em cima do Brasil mudou de Portugal para a Inglaterra, esse cenário vinha 
sendo montado desde a abertura dos portos em 1808. 

 
5. d 

a criação do Poder Moderador não era nada liberal, sendo que este poderia intervir nos poderes 
anulando a independência dos três poderes. 
 

6. c 
o poder moderador conferia ao imperador uma liberdade de intervenção nos outros poderes quase 
semelhante ao Antigo Regime. 
 

7. b 
a insatisfação com a falta de autonomia provincial foi um dos principais motivos do movimento, que 
com a austeridade da resposta do governo declarou uma república no Nordeste. 
 

8. c 
a abdicação D. Pedro I teria sido segundo Caio Prado uma vitória contra o autoritarismo e em favor  
dos anseios populares. 
 

9. e 
o caráter autoritário de D. Pedro I foi demonstrado primeiramente no fechamento da assembleia e em 
um segundo momento no ato de outorgar a constituição com o poder moderador. 
 

10. c 
a diminuição de poderes para um monarca autoritário é uma afronta não somente a sua figura em seu 
entendimento mas também para o estado. 

 

Questão Contexto 
 
O interesse brasileiro consistia em uma disputa de poder na região com as Províncias Unidas do Rio da Prata 
e mais tarde com a Argentina que desejava unificar a região platina, sendo assim, as ações que tentaram 
impedir a união da Cisplatina á futura Argentina foi uma maneira de enfraquecer as Províncias Unidas, o que 
acabou dando certo já que mesmo com a intermediação inglesa foi criado um novo estado o Uruguai o que 
não fortaleceu diretamente as Províncias. 
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RESUM O   
 

 
OS GÊNEROS LITERÁRIOS 
  
Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo 
em relação às produções literárias. Esse agrupamento também pode ser realizado de acordo com 
características semânticas, contextuais, discursivas e sintát icas. O filósofo Aristóteles foi o primeiro a definir 
os gêneros e os dividiu em três importantes classificações: épico ou narrativo, dramático e lírico.   
  
GÊNERO ÉPICO 
  
No gênero épico, temos a presença de um narrador que conta, de forma heroica, um episódio sobre a história 
de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço 
onde sucederam as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos 
ou fantasiosos. 
  
Duas obr

 
  

 
Era atroz, o furor se lhe triplica. 
Quando o leão, que assalta agreste bardo, 
Sem rendê-lo o pastor golpeia e assanha, 
Foge e a grei desampara; a pulo a fera 
Trepa, amedronta o ermo, umas sobre outras 
Atropela as lanígeras ovelhas, 
Do redil sai ovante e ensangüentado: 

 
 
GÊNERO NARRATIVO 
  
O gênero narrativo deriva do épico, no entanto, o texto é constituído em prosa e uma narração acerca da 
movimentação, das ações dos personagens. Há cinco elementos importantes no texto narrativo: 
- Enredo        
- Tempo 
- Espaço       
- Personagem 
- Narrador 
  
É importante lembrar os tipos de narradores: há o narrador-personagem, que é aquele que narra e também 
faz parte do enredo; há o narrador-observador, que não faz parte do enredo e narra a história em 3ª pessoa 
e, por fim, há o narrador onisciente, que é aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. 
  

narrativo: 
  

Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. 
Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia a 
força de vontade, conseguiria ele vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso; tanto mais quanto um 
colega e amigo, o Torquato Ribeiro lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. 
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Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão, rompem 
com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência mais propensa à 

 
  
GÊNERO DRAMÁTICO 
  
Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como 
ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores, 
e esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. 
  
Alguns exemplos de gênero dramático são a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.  
 

 
 

http:/ / portalnoar.com/ wpcontent/ uploads/ 2014/ 10/ 201 7fb34c07aa5a6e529abae5224c804.jpg) 

 
GÊNERO LÍRICO 
 

Os textos desse gênero costumam ser breves, pois não há uma história sendo contada, há a 
supressão do enredo. Versam sobre sentimentos, divagações, etc. do eu-lírico. É através deles que o 
indivíduo extravasa suas emoções, por isso a subjetividade é marca desse gênero. Os poemas são textos que 
se enquadram, em sua maioria, nesse gênero. 

Observação: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto. O poeta é autor do eu-lírico. É comum 
autores masculinos escreverem um eu-lírico do gênero oposto e vice-versa. 

 
Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 
Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem presentes 
nesses textos: métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 
versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso. Exemplo: 

E/ ra u/ ma/  ca/ sa             4 sa (paramos de contar na 
última                          silaba tônica do verso) 

Mui/ to em/ gra/ ça/ da 

Não/  ti/ nha/  te/ to 
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Não / ti/ nha / na/ da 

(Vinicius de Moraes) 

 
Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

Os versos podem ser classificados de acordo com as sílabas métricas: 

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são 
chamados de redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares.  

 

Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e 
quanto a qualidade. 

 
Quanto à disposição nos versos 

 

 
Quanto à qualidade 

Alternadas: ABAB 
 

Emparelhadas: AABB 
 

Interpoladas: ABBA 
 

Misturadas (requer poemas 
longos para que possa existir)  

 

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 
gramatical. 

 
Rica: rima de palavras pertencentes a classes 
gramaticais diferentes. 

 
Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de 
duas classes      gramaticais (ex: estrela /  vê-la).  

 

 
Observação: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

 
Outros recursos sonoros: 

Anáfora: repetição de um mesmo termo, gerando um eco proposital dentro do texto. 

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

(Cruz e Souza) 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

Refrão: não é uma figura de linguagem, mas um verso que se repete a fim de criar ritmo. 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 
representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 
composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. 
O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma 
estrutura específica, caracterizada: 
1) pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 
2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de 

agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de 
exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 

3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se 
situa a ação; 

4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por 
meio da representação. 

(COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Jan eiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado).)  
 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui -se 
que  
a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é 

possível sua concepção de forma coletiva.  
b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo 

autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.  
c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, 

romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros.  
d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais 

importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os 
dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/ recepção 
do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 
à cena teatral.  

 

2. 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. 
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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. 

 

3. PINHÃO Sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. 
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 
BENONA: Isso são coisas passadas. 
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele 
dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. 
Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de 

mo um urubu, atrás do 
sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha 
devoção. 

 SUASSUNA, A. O santo e a porca, Rio de Janeiro: Jos é Olympio, 2013 (fragmento)  
 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões "o peste" e "cachorro da molest'a" contribui para 
a) marcar a classe social das personagens. 
b) caracterizar usos linguísticos de uma região. 
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 
d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 
e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 

  

4. Aquele bêbado 
  Juro nunca mais beber  e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou:  Álcool. 
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 
Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso 
Antônio. 

 Curou-se 100% do vício  comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 
gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 
ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  

 ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: R ecord, 1991.  
  

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 
porque, ao longo da narrativa, ocorre uma:  
a)  
b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 
c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 
d)  
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

5. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir.  
 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
Para matar-me, e novas esquivanças; 
Que não pode tirar-me as esperanças, 
Que mal me tirará o que eu não tenho. 

(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássi ca Editora. 1961. Fragmento.) 
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Porém já cinco sóis eram passados 
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca doutrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando, 
Quando uma noite, estando descuidados 
Na cortadora proa vigiando, 
Uma nuvem, que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece. 

(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. S ão Paulo. Fragmento.) 

 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. 
a) Lírico e dramático. 
b) Épico e lírico. 
c) Dramático e épico. 
d) Lírico e épico. 

 

6. FABIANA, arrepelando-se de raiva  Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a 
mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer 
casa... Já não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos.  

(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.g ov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.) 

 
As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, 
constituem: 
a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.  
b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. 
c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.  
d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.  
e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.   

  

7. Múltiplos sorrisos 
Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro 
artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as 
amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. 
Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas.  
Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade -mas sorrindo.  

 
 

Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. As ideias essenciais desse 
contraste são: 
a)  alegria - isolamento 
b)  admiração - distorção 
c)  ornamentação - inutilidade 
d)  multiplicidade - contemplação 

  

8. Galinha cega      
O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças 
a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão 
desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o 
gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que é 
que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem 
havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí... Nem por sombra imaginou que era a 
cegueira irremediável que principiava. 
Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham 
mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas 
tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a 
sombra. 

GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. Rio de Janeiro:  lmago, 1976 (fragmento). 
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Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, 
o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na 
a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. 
b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. 
c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. 
d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. 
e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 

  

9. São características do gênero dramático: 
I. Representam sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos 

dramáticos há a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade 
das palavras. 

II. Nos textos dramáticos o poeta despoja- -se na direção dos 
acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado 
em episódios isolados. 

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue 
às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do 
narrador. 

IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se ao gênero dramático. 
  

a) III e IV estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e IV estão corretas. 
e) II, III e IV estão corretas. 

  

10. Lições de motim 
  

DONA COTINHA  É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser solitário. Só o solitário gosta de 
solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão 
escorrega lá pro fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de 
ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitá- rio, não. Ah, mas não é mesmo! É preciso ter 
competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? 
Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de 
poesia? (O HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O DISCURSO E VOLTA A LHE DAR 
AS COSTAS, COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem, 
como eu ia dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me 
entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. 

  
ZORZETTI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps, 2010 (adaptado). 

  
Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral? 
a) O tom melancólico presente na cena. 
b) As perguntas retóricas da personagem. 
c) A interferência do narrador no desfecho da cena. 
d) O uso de rubricas para construir a ação dramática. 
e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. 

  

11. -me os feitos do herói astucioso que muito 
peregrinou, dês que desfez as muralhas sagradas de Troia; 
muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, 
como no mar padeceu sofrimento inúmeros na alma, 

 
 HOMERO. Odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5 . ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. Coleção Univer sidade. 

(Fragmento). 
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O texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta 
do fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que este:  
a) Tem como característica principal a existência de cinco fatores: tempo, espaço, narrador, 

personagem e enredo. 
b) Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade, a partir da 

presença marcante de um eu lírico. 
c) Gira em torno, principalmente, do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do 

que no conteúdo. 
d) Celebra, em estilo solene e grandioso, um acontecimento histórico protagonizado por um herói.  
e) Concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história. 

 

12. De domingo 
  

 Outrossim... 
 O quê? 
 O que o quê? 
 O que você disse. 
 Outrossim? 
 É. 
 O que é que tem? 
 Nada. Só achei engraçado. 
 Não vejo a graça. 
 Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 
 Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 
 Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 
 Não. Palavra de segunda-feira  
  
  
  
 Não, não. Segunda. No máximo terça. 
  
 Qual o problema? 
  
 Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

 
  

VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Al egre: L&PM, 1996 (fragmento). 

  
No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 
o(a) 
a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 
b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 
c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 
d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 
e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos 

interlocutores do diálogo. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Faroeste Caboclo é uma música famosa da banda Legião Urbana. A letra conta a história de João de Santo 
Cristo. Leia um trecho e responda: 
 

er-22 
Deu cinco tiros no bandido traidor 
Maria Lúcia se arrependeu depois 
E morreu junto com João, seu protetor 
E o povo declarava que João de Santo Cristo 
Era santo porque sabia morrer 
E a alta burguesia da cidade 
Não acreditou na história que eles viram na TV 
E João não conseguiu o que queria 
Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 
Ele queria era falar pro presidente 
Pra ajudar toda essa gente que só faz 

 
 
A que gênero literário esse texto pertenceria? Explique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. c 

Conforme o texto, o espetáculo teatral é uma composição literária, cujo texto dramático possui uma 
estrutura particular, sendo caracterizado, geralmente, pela forma como é contado: pela ação e diálogo 
dos personagens, e não por um narrador; e não por seu conteúdo, que pode ser proveniente de diversas 
fontes. 
 

2. e 
O poema apresenta características do gênero narrativo. Essa mistura dos gêneros - em que o verso se 
aproxima da prosa - é uma herança da poesia modernista. Uma das características do gênero narrativo 
que se mostra no poema de Manoel de Barros é a apresentação dos fatos numa sequência temporal, tal 
como se dá quando contamos uma história. (Comentário Uerj) 
 

3. b 
As expressões são utilizadas para construir uma cena em determinada região onde elas são comumente 
faladas. Dessa forma, o texto fica rico em expressões regionais para caracterizar seu próprio uso 
linguístico. 
 

4. a 
  

essa ideia de metaforização do v  
 

5. d 
O primeiro excerto é centrado na subjetividade do poeta; o segundo, num grande feito, numa coisa que 
parece uma narrativa de viagem. 
 

6. b 
As rubricas, utilizadas no teatro para a marcação da cena, em itálico constituem possibilidade, já que o 
texto pode ser mudado, assim como outros elementos, o que mostra que nem sempre os atores seguem 
as marcações feitas pelo autores. 
 

7. a 
O personagem fica alegre ao ver seu reflexo e perceber que não está sozinho, entretanto, ter se dado 
conta de que sua companhia é apenas seu reflexo é muito solitário. Portanto, as ideias que contrastam 
são: alegria e isolamento. 
 

8. d 
A narrativa é multiperspectivada: em um primeiro momento, o ponto de vista é o do narrador; logo em 
seguida, o ponto de vista da galinha é explicitado. 
 

9. a 
Os textos nos quais predominam pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 
pa
acontecimentos heroicos. 
 

10. d 
A presença das rubricas deixa claro que esse texto deve ser interpretado. 
 
 



 

 
Li

t.
 

11. d 
O gênero épico é conhecido por exaltar grandes feitos, por trazer a imagem do herói. 
 

12. b 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 
tom humorístico a que a alternativa se refere. 
 

Questão Contetxo 
 
Trata-se de um texto narrativo que conta feitos de João de Santo Cristo, que de certa forma, assume a 
imagem de herói, apesar de sua conduta nem tão exemplar. Nesse sentido, o texto pertenceria ao gênero 
épico. 
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Divisibilidade MMC e MDC 
07 

jun 
  

RESUM O   
 
 

 
Divisão é a operação aritmética que nos permite separar grupos. Por exemplo: Sabemos que 15:3=5 ou seja 
com 15 unidades conseguimos fazer 3 grupos de 5 unidades. Essa divisão é chamada exata pois o resto (r) é 
zero. Além disso, no exemplo o 15 é o dividendo (D), 3 é o divisor (d) e 5 o quociente (q). Uma notação usual 
é D:d=q+r ou d.q+r=D. 
O critério de divisibilidade é uma forma de verificar se a divisão será exata. Algumas regras são: 
 
Divisibilidade por 2 : Se o número for par, ou seja o algarismo das unidades for par, ele será divisível por 2. 
Exemplos: 232 é divisível por 2 e 131 não é. 
 
Divisibilidade por 3 : Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 3 então o número é divisível 
por 3. Exemplos: 450 (4+5+0 = 9) é divisível por 3 e 329 (3+2+9=14) não é. 
 
Divisibilidade por 4:  Um número é divisível por 4 se o número formado por seus dois últimos algarismos for 
divisível por 4. Exemplos: 100 e 5224 são divisíveis por 4 e 677 não é. 
 
Divisibilidade por 5 : Se o número terminar por 5 ou 0 é divisível por 5. Exemplos: 785 é divisível por 5 e 691 
não é. 
 
Divisibilidade por 9:  Caso a soma dos algarismos de um número seja divisível por 9. Exemplos:729 (7+2+9=18) 
é divisível por 9 mas 212 (2+1+2=4) não é. 
 
Divisibilidade por 10: Basta o número terminar em 0. Exemplos: 580 é divisível por 10 e 541 não é. 
 
Também é importante saber que se decompormos um número (x) como produto de outros números (a e b), 
ou seja, se conseguirmos reescrever um número como outros dois multiplicados (x=a.b). O número será 
divisível por x se for divisível por a e b ao mesmo tempo. 
 
Por exemplo: 6 = 2.3 para um número ser divisível por 6 ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, 
como é o número 636. Repare que ele é par, logo divisível por 2 e a soma dos seus algarismos é igual a 15 
que é divisível por 3. Assim 636 é divisível por 6 
 
Divisores de um número inteiro 
Sejam a,b e c números inteiros. Dizemos que a é divisor de b, se existir um número inteiro c tal que: ac=b  
Por exemplo: 6 é divisor de 12 pois 6.2=12 (nesse caso 2 equivale ao c). Vale ressaltar que 0 não é divisor de 
nenhum número e  1 é divisor de qualquer número inteiro. 
 
Número primo 
São números que possuem apenas o 1 e ele mesmo como seus divisores. Por exemplo o 2, o 3, o 5 entre 
outros 
 
Total de divisores 
No caso do 12 ele possui como divisores D(12)= {1,2,3,4,6,12} totalizando 6 divisores. Uma outra forma de 
descobrir o total de divisores é fatorando o 12 em fatores primos, somar um aos expoentes e depois 
multiplica-los. 

12 2

6 2

3 3

1
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Portanto, 12 = 2².3¹. Os expoentes são 2 e 1, dessa forma, (2+1).(1+1)=(3).(2)=6. Assim, 12 possui 6 divisores. 

De forma geral, seja N um número decomposto como x y zN a .b .c= , com a,b e c números primos. O total 
de divisores de N será (x+1).(y+1).(z+1). 
 

• MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum) são conceitos fundamentais para 
a matemática. Para entendê-los, precisamos conhecer os conceitos de divisores e múltiplos. 
Divisores são quocientes da divisão exata entre dois números.  
 

Por exemplo: 5 é divisor de 10 porque 10 dividido por 5 é uma divisão exata (o resto é igual a 0).  
O número de divisores de um número é limitado, sendo sempre o menor número o 1 e o maior ele mesmo. 
Um número é dito primo se possuir como divisores apenas o 1 e ele mesmo. Por isso, para sabermos o máximo 
divisor comum entre dois números ou mais, precisamos conhecer o maior número que divide esses números 
ao mesmo tempo. 
 
Por exemplo: Para sabermos o MDC entre 10 e 20 precisamos conhecer os divisores de 10 e 20.  
Os de 10 são: 1,2,5 e 10 e de 20 são: 1,2,4,5,10,20. Logo o conjuntos de divisores comuns é {1,2,10}, assim o 
MDC é 10, ou seja, é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. Caso os números não 
possuam divisores em comum eles são primos entre si. 
 
Um processo prático é fatorar os dois números simultaneamente em fatores primos e ver quais números 
dividem eles ao mesmo tempo. O produto entre eles será o MDC. 
 

220 10

5 2.5 1010  5

  2   1

 =  

 
Já o conceito de múltiplo de um número natural se refere ao produto desse número por outro número 
natural, incluindo o zero. Vale lembrar que o zero é múltiplo de todos os números (o produto de qualquer 
número por 0 é igual a 0). Por exemplo: os múltiplos de 5 são: 0,5,10,15... Note que o 5 é divisor de 10 e o 10 
é múltiplo de 5 e que o conjunto dos múltiplos é infinito. Para descobrirmos o mínimo múltiplo comum entre 
dois ou mais números, basta conhecer o primeiro número que sejam múltiplos dos números ao mesmo 
tempo. 
 
Por exemplo: Para descobrirmos o  MMC entre 6 e 8 analisaremos seus múltiplos. Os de 6 são: 0,6,12,18,24,... 
e os de 8 são 0,8,16,24,... Assim o conjunto dos múltiplos em comum é {0,24,..} assim o MMC é 24. 
 
O processo prático é parecido com o do MDC, porém fatoraremos os números em fatores primos até 
chegarmos a 1. O produto entre eles será o MMC. 

8 6 2

4 3 2

2 3 2.2.2.3 242

1    3 3

1    1

 =  
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. A contagem de bois 
Em cada parada ou pouso, para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na 
saída. Nesses lugares, há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de arame, 
ou mangueira, quando a cerca é de madeira. Na porteira de entrada do potreiro, rente à cerca, os 
peões formam a seringa ou funil, para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área 
cercada. Do lado interno, o condutor vai contando; em frente a ele, está o marcador, peão que marca 
as reses. O condutor conta 50 cabeças e grita:  

Talha!  
O marcador, com o auxílio dos dedos das mãos, vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita 
corresponde a 1 talha, e da mão esquerda, a 5 talhas. 
Quando entra o último boi, o marcador diz:  

Vinte e cinco talhas!  
E o condutor completa:  

 E dezoito cabeças. Isso significa 1.268 bois. 
 

Boiada, comitivas e seus peões. In: O Estado de São  Paulo,ano VI, ed. 63, 21/ 12/ 1952 (com adaptações).  

 
Para contar os 1.268 bois de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou: 
a) 20 vezes todos os dedos da mão esquerda. 
b) 20 vezes todos os dedos da mão direita. 
c) todos os dedos da mão direita apenas uma vez. 
d) todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. 
e) 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos os dedos da mão direita. 

 

2. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão 
distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um 
mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para 
a distribuição dos ingressos:  
1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;  
2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;  
3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).  
 
O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios 
estabelecidos, é  
a) 2.  
b) 4.  
c) 9.  
d) 40.  
e) 80 

 

3. Patrícia necessita telefonar para Arthur, mas lembra apenas dos 4 primeiros algarismos do número do 
telefone dele. Faz contato com Guilherme, que lhe dá as seguintes informações sobre os 4 algarismos 
restantes: - formam um número divisível por 12; - o algarismo das dezenas é 7; - o algarismos das 
unidades de milhar é 5.  A quantidade máxima de possibilidade que Patrícia deverá verificar para 
identificar o número correto é: 
a) 4  
b) 5 
c) 6  
d) 7  
e) 8 
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4. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide  
reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 
10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas 
em peças de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o 
maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. Atendendo o pedido do arquiteto, o 
carpinteiro deverá produzir 
a) 105 peças. 
b) 120 peças. 
c) 210 peças. 
d) 243 peças. 
e) 420 peças 

 

5. Sejam a e b dois números inteiros positivos. Diz-se que a e b são equivalentes se a soma dos divisores 
positivos de a coincide com a soma dos divisores positivos de b. Constituem dois inteiros positivos 
equivalentes: 
a) 8 e 9. 
b) 9 e 11. 
c) 10 e 12. 
d) 15 e 20. 
e) 16 e 25. 

 

6. Uma senhora tinha entre 30 e 40 ações de uma empresa para dividir igualmente entre todos os seus 
netos. Em um ano, quando tinha 3 netos, se a partilha fosse feita, deixaria uma ação sobrando. No ano 
seguinte, nasceu mais um neto e, ao dividir igualmente entre os quatro netos o mesmo número de 
ações, ela observou que sobrariam 3 ações. Nesta última situação, quantas ações receberá cada neto? 
a)6 
b)7 
c)8 
d)9 
e)10 

 

7. O piso retangular de uma sala, com 8,75 m de comprimento e 4,20 m de largura, deve ser coberto com 
ladrilhos quadrados. Admitindo-se que não haverá perda de material e que será utilizado o menor 
número de ladrilhos inteiros, pode-se estimar que serão colocados:  
a) 49 ladrilhos.  
b) 147 ladrilhos.  
c) 245 ladrilhos.  
d) 300 ladrilhos. 

 

8. Nas últimas eleições, três partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90 s, 108 s e 144 s de tempo 
gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição, 
para todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias 
dos partidos na TV foi de: 
a) 15 
b) 16 
c) 17 
d) 19 
e) 21 
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9. Uma escola deverá distribuir um total de 1260 bolas de gude amarelas e 9072 bolas de gude verdes 
entre alguns de seus alunos. Cada aluno contemplado receberá o mesmo número de bolas amarelas e 
o mesmo número de bolas verdes. Se a escola possui 300 alunos e o maior número possível de alunos 
da escola deverá ser contemplado, qual o total de bolas que cada aluno contemplado receberá? 
a) 38 
b) 39 
c) 40 
d) 41 
e) 42 

 

10. As moedas de 10 e 25 centavos de real tem, praticamente, a mesma espessura. 162 moedas de 10 
centavos e 90 moedas de 25 centavos serão empilhadas de modo que, em cada pilha, as moedas sejam 
do mesmo tipo e todas as pilhas tenham a mesma altura. 
O menor número possível de pilhas é: 
a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
d) 15. 
e) 16. 

 

11. Neto e Rebeca fazem diariamente uma caminhada de duas horas em uma pista circular. Rebeca gasta 
18 minutos para completar uma volta, e Neto, 12 minutos para completar a volta. Se eles partem do 
mesmo ponto P da pista e caminham em sentidos opostos, pode-se afirmar que o número de vezes 
que o casal se encontra no ponto P é:  
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4  
e) 5 

 
 

PUZZLE 
 

 
4 Aventureiros (Alex, Brook, Chris and Dusty) precisam atravessar um rio em uma canoa pequena que só 
aguentam até 100 kg.Alex pesa 90kg, Brook pesa 80kg, Chris pesa 60kg and pesa 40 kg, e eles tem 20kg de 
suprimento 
Como eles fazem para atravessar o rio? 
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Exercícios  
 
1. d 

Todos os dedos da mão esquerda contados uma vez totaliza 1250, sobrando 18 para totalizar 1268 que 
será anunciada pelo condutor 
 

2. b 
Fazendo o mdc entre 400 e 320, temos que esse valor será 80, logo, cada escola terá 80 ingressos, assim 

os 720 ingressos serão distribuídos entre 9 escolas. 
 

3. d  
Para ser divisível por 12 precisa ser divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. O algarismo das dezenas é 7 e o 
da unidade de milhar é 5, o número é 5x7y; para ser divisível por 4 os dois últimos algarismos devem ser 
divisíveis por 4. O número pode ser 5x72 ou 5x76, pois 72 e 76 dividem por 4. Para ser divisível por 3 a 
soma dos algarismos tem que ser múltipla de 3. Logo, supondo 5x72, x pode ser 1,4 ou 7, totalizando 3 
tentativas. Caso 5x76, x pode ser 0,3,6 ou 9, totalizando 4 tentativas. Portanto, no total serão no máximo 
7  tentativas. 
 

4. e 
Encontrando o MDC entre os números 540, 810 e 1080, achamos 270. Assim, o comprimento de cada 
peça deverá ser divisor de 270 cm, logo, cada peça terá 135 cm. Logo, a quantidade de peças obtidas é 

de: (40 . 540 + 30 . 810 + 10 . 1080) /  135 = 420 peças. 
 

5. d 
Testando as opções, conclui-se que os divisores de 16 são {1,2,4,8,16} que somados dá 31 e os divisores 
de 25 são {1,5,25} que somados dá 31. Logo são equivalentes. 
 

6. b 
Os múltiplos de 3 somados 1 são:4,7,11,13,17,21,25,28,31... e os de 4 somados 3 são:7,11,19,23,27,31... Logo 
sendo x a quantidade de ações para cada um dos 3 netos e y a quantidade de ações para cada  um dos 4 
netos. O valor procurado para o total de ações é 31 logo 4y+3=31 assim y=7. 
 

7. d 
A partir do enunciado temos: 
Comprimento = 8,75m = 875cm 
Largura = 4,20m = 420cm 
MDC (875; 420) = 35 
Área Total = 875.420 = 367500 
Área Piso = 35² = 1225 
Resposta = 367500/ 1225 = 300  
 

8. d 
AO MDC entre o tempo de aparição de cada pol[it ico é: 
MDC (90, 108, 144) = 18  
Encontrado o tempo de aparição de cada político, 18 segundos, é preciso agora descobrir quantas 
aparições cada um deles realizou. 
90: 18 = 5 aparições 
108/ 18 = 6 aparições 
144 : 18 = 8 aparições 
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Somando as aparições de cada um, encontramos 5 + 6 + 8 = 19 aparições. 
 

9. d 
A partir do enunciado temos: 
MDC(9072, 1260) = 252 
Dividindo as bolas de cada cor pelo mdc encontrado teremos; 
9072 : 252 = 36 
1260 : 252 = 5 
Cada aluno recebera um total de 36 + 5 = 41 bolas de gude. 
 

10. c 

O MDC (162, 90) = 18. Desse modo, o resultado pedido é dado por: 
162 90 252

14
18 18

+
= =  

 
11. c 

A partir do enunciado temos: 
   MMC (12, 18) = 36 minutos 
 Rebeca e Neto se encontram na pista a cada 36 minutos.  
 2 horas = 120 minutos 
 120min / 36 min = 3 . 1/ 3 encontros ou seja, eles irão se encontrar 3 vezes. 

 
 

Puzzle 
 
(existe mais de uma solução) 
Chris e Dusty atravessam, Dusty volta. 
Alex atravessa,  Chris retorna. 
Chris e Dusty atravessam, Dusty volta. 
Brook atravessa com os suprimentos, Chris volta. 
Chris e Dusty atravessa, de novo, pela última vez. 
 

 
 



 

 
M

at
.1

 

Mat. 
 
Professor: Gabriel Miranda 
Monitor:  Gabriella Teles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
M

at
.1

 

 

Regra de três simples e composta 
07 

jun 
 

RESUM O   
 
 

 
• Regra de três simples: 

A regra de três é o processo pelo qual podemos relacionar duas grandezas, sejam elas diretamente ou 
inversamente proporcionais. É comum termos 3 valores e precisarmos encontrar o quarto valor.  

Exemplo. Se em uma banca de jornal vende em uma semana 20 revistas em duas semanas venderá quantas? 

Para resolvermos o problema precisamos analisar as grandezas. Quanto mais tempo passar mais revista 
venderá logo as grandezas são diretamente proporcionais assim: 

1 20   

2 x

→
→

multiplicando cruzado 2.20 40x x=  =  2.20 40x x=  =  

Logo terá vendido 40 revistas. 

• Regra de três composta: 

Para entender sobre regra de três composta vejamos o exemplo a seguir : 
 
Esse é um problema que envolve uma grandeza (quantidade de fio) proporcional as outras duas 
(comprimento do tecido e largura do tecido). Para resolver esse problema, vamos utilizar a regra de três 
composta. 
 
Ex:Para confeccionar 1.600 metros de tecido com largura de 1,80m a tecelagem Nortefabril S.A. consome 
320kg de fio. Qual é a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido com largura 
de 1,50 m? 
                             A                                          B                                     C 
                      Quantidade de fio              Comprimento                       Largura  
                              (kg)                            produzido(m)                         (m) 
Situação 1            320_______________ 1.600 _________________1,80 
Situação 2             X _______________  2.100_________________1,50 
 
Precisamos calcular a grandeza A(quantidade de fio), que depende das grandezas B(comprimento do tecido) 
e C(largura do tecido). 
 
Podemos verificar que : 

• A é diretamente proporcional a B. (pois se aumentarmos o comprimento, precisamos de mais 
quantidade de fio). 

• A é diretamente proporcional a C. (pois se aumentarmos a largura, precisamos de mais quantidade 
de fio). 

Portanto: 
320 1600 1,80

.
2100 1,50

320 2880
.
3150

3150.320

2880

350

x

x

x

x

=

→

→ =

→ =
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No exemplo acima, todas as grandezas eram diretamente proporcionais. Vamos estudar agora quando 
existem grandezas que são inversamente proporcionais . 
 
Ex: Para alimentar 12 porcos durante 20 dias são necessários 400 kilos de farelo. Quantos porcos podem ser 
alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias ? 
 
Temos que: 
                     A                                      B                                      C 
      Número de porcos           Quantidade de farelo               número de dias 
                                                           (kg) 
                   
             12______________400______________20 
              x  _____________ 600______________24 
 
Podemos concluir que : 

• A é diretamente proporcional a B.  (Pois se aumentarmos a quantidade de farelo mais porcos 
poderão se alimentar) 

• A é inversamente proporcional a C.(Pois se aumentarmos o número de dias menos porcos poderão 
se alimentar). Portanto temos que inverter a razão de número de dias).  

Então : 
 

            

12 400 24
.

600 20

12 9600
15

12000

x

x

x

=

→ =  =
           

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na 
bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. 
Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal 
dele é de  
a) 12 kg 
b) 16 kg  
c) 24 kg 
d) 36 kg 
e) 75 kg 

 

2. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m³. Quando há necessidade de 
limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos, 
e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, com 
capacidade de 500 m³, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o 
reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já 
existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 
a) 2. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 8. 
e) 9. 

 
 

http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
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3. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro 
passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 
gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um 
carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 
quatro décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro  e 
garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou 
no tanque na chegada ao reabastecimento. 

Disponível em: www.superdanilof1page.com.br. Acesso  em: 6 jul. 2015 (adaptado). 
 

A quantidade de gasolina utilizada, em litro, no reabastecimento foi 
a)20/ 0,075 
b)20/ 0,75 
c)20/ 7,5 
d)20 x 0,075 
e)20 x 0,75 

 

4. Os desabamentos, em sua maioria, são causados por grande acúmulo de lixo nas encostas dos morros. 
Se 10 pessoas retiram 135 toneladas de lixo em 9 dias, quantas toneladas serão retiradas por 40 pessoas 
em 30 dias ? 
a) 1500 toneladas    
b) 1800 toneladas  
c) 2000 toneladas      
d) 2200 toneladas 
 

5. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado um 
miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico 
de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi 
observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 
cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do miniaplicativo para esses dias. 

 
 
Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da sexta-feira 
para o sábado, foi no site 
a)X. 
b)Y. 
c)Z. 
d)W. 
e)U. 

 

6. Cinco marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras (massa de fibra por 
massa de pão): 

• Marca A: 2 g de fibras a cada 50 g de pão;  
• Marca B: 5 g de fibras a cada 40 g de pão;  
• Marca C: 5 g de fibras a cada 100 g de pão;  
• Marca D: 6 g de fibras a cada 90 g de pão;  
• Marca E: 7 g de fibras a cada 70 g de pão.  



 

 
M

at
.1

 

Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. 
Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 25  fev. 2013. 

 
A marca a ser escolhida é  
a) A.  
b) B.  
c) C.  
d) D.  
e) E. 

 

7. Com 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas serão 
necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? 
a) 12 máquinas              
b) 15 máquinas             
c) 18 máquinas           
d) 20 máquinas 
 

8. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar 

insulina como mostra a imagem. 
 

 
 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação, 
é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente 
foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o número 
máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?  
a) 25  
b) 15  
c) 13  
d) 12  
e) 8 

 

9. Três máquinas imprimem 9.000 cartazes em uma dúzia de dias. Em quantos dias 8/ 3 dessas máquinas 
imprimem 4/ 3 dos cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia? 
a) 4 dias.  
b) 6 dias.  
c) 9 dias. 
d) 12 dias 

 
 

10. Um anel contém 15 gramas de ouro 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 g de ouro puro e 5 
g de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 g de ouro 
puro para 1 g de liga metálica. Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, 
é preciso acrescentar a seguinte quantidade, em gramas, de ouro puro:  
a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 

 



 

 
M

at
.1

 

11. Uma fábrica de calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 
pares de calçados em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por 
dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de 
operários será igual a: 
a) 16. 
b) 24. 
c) 32. 
d) 50. 

 

PUZZLE 
 

 
Você está na interseção de suas cidades (entre uma cidade e outra), de um lado a cidade da verdade e do 
outro lado a cidade da mentira. Os cidadãos da cidade da verdade sempre falando a verdade e os da cidade 
da mentira sempre mentem. Um cidadão de algumas das cidades (você não sabe qual) está na interseção. 
Qual pergunta você poderia fazer para saber aonde é a cidade da verdade? 
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Exercícios 
 
 
1. a 

  

5 gotas ------ 2 kg ------ 8 horas

30 gotas ----- x kg ------ 8 horas , multiplicando cruzado 5x=60, logo x=12 Kg   
 

2. c  
Cada ralo elimina: 900/ 6= 150 m³ de água em 6 horas 

Cada ralo elimina por hora um total de: 150 m³/ 6 horas = 25 m³/ hora 

Em 4 horas cada ralo irá eliminar: 25 m³ . 4 horas = 100 m³  

Como o novo reservatório tem 500 m³ de capacidade , o número de ralos necessários será: 

500/ 100 = 5 ralos. 

3. b 

Na primeira parada foi consumido 

4
.100 40 kg

10
=

. Logo restam 100 kg  40 kg = 20 kg  de combustível. 

Temos que 20 kg = 20000 g e como a densidade é de 750 gramas por litro, assim 

750 g ------- 1 L

20000 g ---- x . Logo 

x= 

20
0,75 . 

 
4. b 

Pessoas        toneladas          dias 
    10                  135                9 
    40                    x                 30 

135 10 9 135 90
. x 1800

x 40 30 x 1200
=  =  =

 
 

 
5. a 

Para calcular a maior taxa, diminui-se o valor de sábado do de sexta e divide pelo total de sexta referente 
ao site, assim: 

21 12 51 30 11 10 57 38 56 40
x : 0,75,  y: 0,70,  z: 0,10, w : 0,50,  u: 0,40

12 30 10 38 40
− − − − −

= = = = =
. O 

X é o maior. 
 
6. b 

Deverá ser escolhida a marca de pão que apresenta a maior razão entre a massa de fibras e a massa de 
pão. Calculando as concentrações de fibras em cada uma das marcas, temos: 
A: 2/ 50 = 0,040 
B: 5/ 40 = 0,125 
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C: 5/ 100 = 0,050 
 

E: 7/ 70 = 0,100 
Assim, deverá ser escolhida a marca B. 

 
7. a 

16      720     6

 x     2160    24

 

16 720 24
. x 12

x 2160 6
=  =

 
 

8. a 
Serão utilizadas 12 unidades (10 + 2 para retirar as bolhas de ar), logo 0,12 ml de insulina por aplicação. 

Com refil de 3 ml, tem-se 
x ----------------- 3 ml

, logo x= 
3

25
0,12

= aplicações. 

 
9. b  

 3          9000        12

8         12000        x

 

12 8 9000
. x 6

x 3 12000
=  =  

 
 

10. b 
Com o numerador representando a quantidade de ouro puro e o denominador a liga metálica. Para ter 

uma proporção de 3, adicionando x gramas de ouro, tem-se 
10 x

3 10 x 15 x 5
5
+

=  + =  = . 

 
11. c 

Operários e horas são inversamente proporcionais e operários e sapatos são diretamente proporcionais 

16                      8              240

x                      10              600   

16 10 240
. x 32

x 8 600
=  =

  

 

Puzzle 
 

O cidadão da cidade da verdade apontará para a cidade de verdade, o cidadão da cidade da mentira 
apontará para a cidade da verdade 
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Adjetivos e numerais 
24 

mai 
 

RESUM O 
 

 
Adjetivos  
 

São palavras que modificam substantivos e servem para caracterizar seres, objetos indicando uma qualidade 

ou defeito, modo de ser, aspecto ou aparência e estado e para estabelecer com o substantivo relações de 

tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade. 
Por exemplo: aluno inteligente , pessoa humilde , céu azul , casa arruinada , nota mensal  (= nota relativa ao 

mês), vinho português  (= vinho proveniente de Portugal). 
Além disso, o adjetivo (termo determinante) tem uma relação muito próxima com o substantivo (termo 

determinado) e por isso deve-se ter muita atenção com a sua posição em uma frase. Veja: 
O homem velho  vendia frutas. 
O velho homem  vendia frutas. 

segunda o  
Existe também a substantivação do adjetivo quando um determinante (artigo) está anteposto ao adjetivo e 

provoca uma alteração de sentido na frase. Compare: 
O céu cinzen to  indica chuva. 
O cinzento  do céu indica chuva. 
Enquanto na primeira frase, a palavra cinzento é um adjetivo, na segunda é um substantivo. 
 

Numeral  
É uma classe de palavras que indica número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupados em 

uma série. Em seu aspecto semântico, designa o conceito número-ordem, multiplicação e divisão e podemos 

utiliza-los para intensificar ou atenuar uma ideia. Veja: 
 

Já disse mil vezes. 
Troquei duas palavras com ele. 
 

Os numerais podem ser: 
1. Cardinais : indicam o número exato dos seres. 

Exemplo: um, dez, trezentos, mil. 
2. Ordinais : indicam a ordem dos seres. 

Exemplo: terceiro, décimo, centésimo. 
3. Multiplicativos : indicam o múltiplo dos seres. 

Exemplo: dobro, triplo, cêntuplo. 
4. Fracionários : indicam a divisão dos seres. 

Exemplo: meio, metade, décimo, um quinto. 
5. Coletivos : indicam um conjunto de seres. 

Exemplo: trio, dezena, década. 
 
 
Observações: 
 Ambos/ ambas são considerados numerais e são muito empregados para retomar elementos citados 
anteriormente. Exemplo: 
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 Mário e Lucas, alunos do Colégio Pedro II, foram classificados para a final do campeonato de xadrez. 
Ambos foram ovacionados. 
 
Os numerais podem exercem funções adjetiva e substantiva: 
 
Um  é pouco, dois  é bom, três  função de sujeito) 

 
Vinte alunos foram convidados para a inauguração da nova sede da escola. ( o numeral exerce a função de 
adjunto adnominal). 
 

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. PERO VAZ CAMINHA 
a descoberta 
 
Seguimos nosso caminho 
por este mar de longo 
Até a oitava da Páscoa 
Topamos aves 
E houvemos vista de terra 
os selvagens 
Mostraram-lhes uma galinha 
Quase haviam medo dela 
E não queriam pôr a mão 
E depois a tomaram como espantados 
primeiro chá 
Depois de dançarem 
Diogo Dias 
Fez o salto real 
as meninas da gare 
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito olharmos 
Não tínhamos nenhuma vergonha 

ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978. p.80. 

 
A conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tomar uma palavra designadora (substantivo) e usá-
la como caracterizadora (adjetivo), constitui um procedimento comum em língua portuguesa. Assinale 
a opção em que a palavra sublinhada exemplifica este procedimento de conversão de substantivo em 
adjetivo. 
a) E depois a tomaram como espantados 
b) Fez o salto real 
c) Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
d) Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
e) E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 

 

2. Observe a construção do texto a seguir: 
 
Nuvens brancas 
Passam 
Em brancas nuvens. 

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: Br asiliense 1983. 
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Analisando-se o texto acima, a afirmação imprópria é: 
a)  leite, da neve. 
b) 

sofrimento. 
c) sempre que se muda o adjetivo de lugar, muda-se o sentido do substantivo. 
d) poeta utilizou para provocar a 

alteração de sentido. 
e) o autor faz um jogo de palavras utilizando o mesmo adjetivo e substantivo. 

 

3. O sedutor médio 
 
Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes? 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de J aneiro: Objetiva, 2002.  
 

No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas 
a) 

poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. 
b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é 

 
c) 

um dos cônjuges se sentiria realizado. 
d) 

dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. 
e) 

oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. 
 

4.  

 
Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2011. 
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Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do Sistema de 
Biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente 
a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 
b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 
c) estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra. 
d) educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. 
e) contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais 

 

5. Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo. 
Observe: 
 
Lá se vão os pobres meninos 
Pelas ruas da cidade. 
Meninos pobres , 
pelas ruas da cidade rica. 
 
Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra  
a) humildes e modestos 
b) mendigos e sem recursos 
c) dignos de pena e improdutivos 
d) dignos de compaixão e desprovidos de recursos 
e) ingênuos e sem posses 

 

6. A onda 
 
a onda anda 
aonde anda 
a onda? 
a onda ainda 
ainda onda 
ainda anda 
aonde? 
aonde? 
a onda a onda 

Manuel Bandeira  
  

No poema, há o emprego do advérbio aonde . Segundo as gramáticas normativas, esse advérbio deve 
ser utilizado para indicar o local ou destino para o qual se vai, ou seja, expressa a ideia de movimento.  
Assinale a alternativa em que o emprego do advérbio aonde  está de acordo com as gramáticas 
normativas. 
a) Nunca sei aonde te achar. 
b) Esta é a casa aonde eu moro. 
c) Informe aonde você está agora. 
d) Não sei aonde o avião aterrissou. 
e) Aonde você pretende levar sua amiga? 
 

7. Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia 
de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de 
seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: 
"Já vi muito comentarista  burro , mas burro  comentarista  é a primeira vez." 
Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na 
expressão. 
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Assinale a alternativa em que isso não ocorre: 
a) obra grandiosa 
b) jovem estudante 
c) brasileiro trabalhador 
d) velho chinês 
e) fanático religioso 

 

8. ACHADO 
Aqui, talvez, o tesouro enterrado 
há cem anos pelo guarda-mor. 
Se tanto o guardou, foi para os trinetos, 
principalmente este: o menor. 
Cavo com faca de cozinha, cavo 
até, no outro extremo, o Japão 
e não encontro o saco de ouro 
de que tenho a mor precisão 
para galopar no lombo dos longes 
fugindo a esta vidinha choca. 
Mas só encontro, e rabeia, e foge 
uma indignada minhoca. 

Carlos Drummond de Andrade. 
 

Sobre a expressão "vidinha choca", entendida no contexto do poema, é correto afirmar: 
a) o diminutivo exprime carinho, ao contrário do termo que o acompanha. 
b) a ideia aí presente é de tempo: sugere-se que a vida é passageira. 
c) seu sentido se opõe àquilo que, poeticamente, "minhoca" está representando. 
d) o adjetivo deve ser entendido denotativamente, ao contrário do substantivo. 
e) o segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro. 

 

9. Selinho, sim, mas só para poucos 
Primeiro, 

 
Gilberto Gil entrou no palco, de mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez apresentador? Disse 

 tascou um beijinho na boca do músico. A cena foi ao ar de 
madrugada, no encerramento do Teleton, a Maratona beneficente exibida pelo SBT. Gil ficou surpreso. 

 
 

Veja, 07.11.2001, pág. 101. 
 

enfatizar que se trata de um beijo 
a) indiscreto. 
b) demorado. 
c) engraçado. 
d) indecente. 
e) breve. 

 

10. LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
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Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Agui lar, 2008. 

 
 

SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Ro ma, Galleria Borghese. Disponível em: www.arquipela gos.pt. Acesso 
em: 29 fev. 2012. (Foto: Reprodução/ Enem) 

 
A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do 
mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos 

usados no poema. 
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, 

evidenciadas pelos adjetivos do poema. 
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela 

postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 
d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, 

evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 

evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Leia a tira abaixo, de Fernando Gonsales. Em determinados contextos, a palavra um pode ser  numeral ou 
artigo. 

 
 
a) uma é numeral ou é artigo?  
b) Por que a tira é engraçada?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. c 

substantivo para a ade adjetivo. 
 

2. c 
-

incorreta, pois isso não ocorre sempre, depende do caso e do contexto. 
 
3. b 

O autor critica o "sedutor", no texto, fazendo uso de um vocabulário que aponta a insignificância de uma 
vida medíocre. Essa ironia aos valores dessa sociedade são marcadas na utilização do adjetivo "médio"( 
no título) e do advérbio "meio"( no último verso). 
 

4. d 
Ao utilizar uma obra de Salvador Dalí (A persistência da memória) para orientar e alertar, os 
frequentadores da biblioteca, a UFG tem como objetivo  fazer com que os prazos de devolução dos livros 
sejam cumpridos. Portanto, a função do cartaz é educativa e visa à modificação do comportamento dos 
usuários de um serviço. 
 

5. d 

 
 

6. e 

correta é a letra E, pois é a única que transmite uma ideia de movimento nas alternativas apresentadas.  
 

7. a 
Em todos os exemplos apresentados quando há a alteração da ordem das classes gramaticais, há também 

 
 

8. e 
De acordo com o texto pode-se perceber o uso do diminutivo como uma forma de depreciação do termo 

 
 

9. e 
O diminutivo reforça a ideia de brevidade do beijo. 
 

10. c 
As duas obras representam manifestações artísticas distintas, no entanto, fazem parte de um mesmo 
contexto social e cultural de produção ao apresentarem uma imagem da mulher ideal - a mulher marcada 
pelo equilíbrio. No poema de Camões temos o uso dos adjetivos, já na pintura, a postura, a expressão e 
vestimenta.  
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Questão Contexto  
 
A palavra é numeral, pois indica quantidade. 
O efeito de humor é provocado pela obsessão que o personagem tem de lucrar no futuro, pois isso faz com 
que ele se esqueça de coisas básicas relacionadas ao presente, como da alimentação, por exemplo. 
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RESUM O   
 

 
 
Os fenômenos físicos e químicos conhecidos mostram geralmente que, quanto menor a energia de um 
sistema, maior a sua estabilidade. Um átomo no estado fundamental possui todos os seus elétrons num estado 
de mínima energia possível (mais estável), e a energia total de cada elétron está relacionada a suas energias 
potencial e cinética.  
 

-se o núcleo como 
referencial e é fornecida por um número inteiro n que varia de 1 a infinito e indica o nível de energia ocupado 
pelo elétron (modelo atômico de Bohr). O número n indica o nível de energia (potencial) do elétron. Para os 
elementos conhecidos (de número atômico até 112) no estado fundamental, n varia de 1 até 7.  
 

e um elétron está relacionada ao seu movimento na eletrosfera e é fornecida por um 
número inteiro L que varia, para cada valor de n, de 0 até (n  1), (modelo atômico de Sommerfeld). 
 

 
 

O número máximo de elétrons de um átomo que podem ter a mesma energia potencial (mesmo n) é 
calculado pela equação de Rydberg. 
 

Número máximo de elétrons com mesmo n é igual a 2   

 
 

Pela lógica, o número máximo de elétrons que pode apresentar a mesma energia cinética (mesmo valor de 
L) é mostrado abaixo: 
 

 
 

Com base em um estudo mais detalhado da energia dos elétrons de um átomo, o cientista alemão 
Madelung (diagrama de Linus Pauling) desenvolveu empiricamente um diagrama de energia (que pode ser 
deduzido pela Mecânica quântica) apoiado nos seguintes critérios:  
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3d: n + l = 3 + 2 → n + L = 5   
4s: n + l = 4 + 0 → n + L = 4 

Conclui-se que o elétron em 3d (n + L = 5) encontra-se num estado de maior energia que o elétron em 4s (n 
+ L = 4). 
 

valor de n. 
 

 
5p: n + L = 5 + 1 → n + L = 6  
6s: n + L = 6 + 0 → n + L = 6 

 
Logo, o elétron em 6s encontra-se num estado de maior energia que o elétron em 5p, pois está mais 
afastado do núcleo. 
 
O aumento de energia é indicado no diagrama pelas setas paralelas a partir da primeira diagonal. Para os 
elétrons dos elementos químicos conhecidos, o diagrama de energia terá o seguinte aspecto:  
 

 
 
 
Elétrons mais energéticos e de valência  
 
A distribuição de elétrons no átomo deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada 
pelas setas no diagrama. A distribuição eletrônica em ordem energética termina com os elétrons mais 
energéticos do átomo no estado fundamental, aqueles que possuem a maior energia potencial e cinética 
(que não são necessariamente os mais externos do átomo).  
 
Uma vez distribuídos, porém, esses elétrons ficam dispostos uns em relação aos outros em determinada 
ordem geométrica, que é indicada apenas pela ordem de energia potencial, ou seja, pelo valor de n, e 
termina com os elétrons mais externos do átomo.  
 
O nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é denominado camada de valência . A 
camada de valência é ocupada pelos elétrons de valência . 
 ��:  Z = 26, logo é = 26.  
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2  
 
Escrevendo a distribuição eletrônica por extenso em ordem crescente de energia (ordem das diagonais), 
temos:  
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6  
 
Os elétrons mais energéticos do átomo de ferro no estado fundamental são os que possuem o estado de 
energia: 3d6. Escrevendo a distribuição por extenso em ordem geométrica (ordem crescente de n, como 
vemos a seguir), temos:  
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1s2 /  2s2 2p6 /  3s2 3p6 3d6 /  4s2  
 
A camada de valência (a última camada), observada após o preenchimento dos elétrons em ordem 
geométrica, contém os elétrons mais externos, que são os elétrons de valência: 4s2. Logo, o átomo de ferro 
possui 2 elétrons de valência no nível 4, no estado fundamental. 
 
Distribuição eletrônica de íons 
 
Quando for necessário fazer a distribuição eletrônica para um íon no estado fundamental, devemos sempre 
partir do átomo neutro para depois retirar ou acrescentar os elétrons q
Distribuição eletrônica de um cátion (íon positivo que perdeu elétrons).  
 

-se retirar os elétrons que foram perdidos a partir 
do nível e do subnível mais externos do átomo no estado fundamental.  �� +   ,e o ferro III,  �� +, parte-
se de ��. ��: 

 
 �� + 

 

 �� + 

 

 

-se adicionar os elétrons que foram ganhos no 
nível e no subnível mais externos, que estiverem incompletos, do átomo no estado fundamental.  

on brometo,  �� −, parte-se do átomo de 
bromo: ��  
 ��   

 

 �� − 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. A corrosão de materiais de ferro envolve a transformação de átomos do metal em íons (ferroso ou 
férrico). Quantos elétrons há no terceiro nível energético do átomo neutro de ferro? 
a) 2  
b) 6  
c) 14  
d) 16  
e) 18 
  

2. Julgue os itens abaixo, relacionados ao átomo, em verdadeiros ou falsos. Justifique sua resposta.  
0.  Átomos que possuem o mesmo número de prótons, nêutrons e elétrons são iguais.  
1.  O número de prótons de um átomo é denominado número atômico.  
2.  Átomos de mesmo número atômico constituem um elemento químico.   
3.  O número de elementos químicos atualmente conhecidos é inferior a 100.  
4. Atribuíram-se nomes às diferentes partículas constituintes dos átomos: as positivas foram chamadas 

elétrons, e as negativas, prótons.  
 

3. de silício, a edição de 18.6.2005 da Folha de S.Paulo 
chama a atenção para a notícia da produção de átomos estáveis de silício com duas vezes mais nêutrons 
do que prótons, por cientistas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos da América. Na 
natureza, os átomos estáveis deste elemento químico são ��, �� e ��. Quantos nêutrons há em 

 
a) 14  
b) 16  
c) 28  
d) 30  
e) 44 
 

4. Certo herbicida, cujo uso indiscriminado contamina o solo, pode ser degradado por radiação gama, 
produzindo, dentre outras, a substância orgânica representada a seguir. 

 
O emissor de radiação gama utilizado ́ o elemento cuja configuração eletrônica, no estado 
fundamental, ́ [Ar] 3d7 4s2, e que possui 33 nêutrons em seu núcleo. 
Indique o isótopo utilizado como emissor gama e escreva os nomes dos compostos que, além de 
possuírem átomos de cloro ligados a átomos de carbono vizinhos, sejam isômeros de posição da 
substância orgânica representada.  

 

5.  "O coração artificial colocado em Elói começou a ser desenvolvido h ́ quatro anos nos Estados Unidos 
e j ́ ́ usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto, chamado de Rearma-te, ́ formado por três peças 
principais. A mais importante ́ uma bolsa redonda com 1,2 quilo, 12 centímetros de diâmetro e 3 
centímetros de espessura, feita de titânio - um metal branco-prateado, leve e resistente."  

(Revista "Veja", julho de 1999.)  

 
Entre os metais a seguir, aquele que apresenta na última camada, número de elétrons igual ao do 
titânio ́ o:  
Dados: Ti(Z=22); C(Z=6); Na(Z=11); Ga(Z=31); Mg(Z=12); Xe(Z=54)  
a) C  
b) Na  
c) Ga  
d) Mg  
e) Xe 
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6. A solubilidade de vários sais em água em função da temperatura é apresentada no diagrama a seguir:  

 
• O composto I ́ formado por átomos cujos subn ́veis de maior energia, dos estados fundamentais, 

são 4s1 e 5p5.  
• O composto II tem o maior calor de dissolução. 
• O composto III ́ formado por átomos pertencentes ao mesmo período da tabela periódica.  
• O composto IV se decompõe em altas temperaturas, formando nitrito de sódio e oxigênio. 

 
Com base nos comentários, no diagrama e na tabela periódica, dê o nome dos compostos I, II, III e 
IV. 

 

7. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção 
do mundo científico com a constatação de Bednorz e Müller de que materiais cerâmicos podem exibir 
esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos 
químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio: 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1. 

 
O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio, serão, respectivamente: 
a) 4 e 1. 
b) 5 e 1.  
c) 4 e 2. 
d) 5 e 3. 
e) 4 e 3. 
 

8.  atendem às normas internacionais de 
qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos 
de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar 

 
Jornal do Brasil, outubro 1996. 

 
Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: 
a) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 
b) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
c) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
d) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 
e) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 

 

9. A vida parece ter se originado ou se desenvolvido a partir da utilização de elementos encontrados em 
abundância no meio ambiente. Um desses elementos ́ o potássio (K), que ́ abundante na natureza e 
utilizado pelos seres vivos. O potássio est ́ presente em frutas como banana e laranja, na agua de coco 
e em carnes na forma de cátion (K+). A carência de potássio no organismo humano pode causar 
fraqueza muscular e distúrbios neurológicos. Já o excesso pode causar parada cardíaca, retenção 
urinária e náuseas.  

 
Em relação ao potássio: Qual a distribuição eletrônica do K + ? 
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10. Entre os subníveis 6p e 7s, qual deles possui maior energia? Por quê? 
 

11. 
despejo de mercúrio e cádmio no rio Paraibuna. Campos, a cidade mais afetada, teve seu 

 
O GLOBO, 1º de abril 2003.  

 
Os íons dos metais citados são facilmente dissolvidos na água. O número de camadas utilizadas na 
distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio é: Dado: número atômico do  cádmio = 48.  
a) 4  
b) 5  
c) 6  
d) 9  
e) 10 
 

12. Se contarmos o número de elétrons do cátion manganoso, �� + , e do átomo de vanádio, �, no 
estado fundamental, veremos que ambos possuem 23 elétrons.  
Podemos então afirmar que suas distri buições eletrônicas também são iguais? Justifique. 

 

13. A seguir são mostradas quatro configurações eletrônicas:  
1) 1s2 2s2 2p6  
2) 1s2 2s2 2p6 3s2  
3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  
4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
 
a) Qual das configurações corresponde a cada um dos átomos Cl, Mg, Ne?  
b) Quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? (Dados os 
números atômicos: Cl = 17, K = 19, Al = 13, Ne = 10 e Mg = 12) 

 

14. a) Usando o diagrama de Pauling faça a distribuição eletrônica do ósmio. 
b) Dar a distribuição eletrônica do ferro e do íon Fe2+, Fe e Fe2+. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 

   
 

 
As duas fotos mostram a importância do controle de corrosão em materiais usados em vias para o 
deslocamento de pessoas. Entender o comportamento de certos materiais, para prevenir-se dos seus efeitos, 
é importante para empresas e governo e para a sociedade. 
A corrosão envolve oxidação de materiais, em geral metálicos. Podemos ter uma ideia da tendência de um 
material em corroer-se com o tempo por sua configuração eletrônica. 
Como realizamos tal previsão? Faça esta correlação nas próximas linhas.  
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GABARITO 

 

 
 

Exercícios  
 
1. c 

26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2  
No terceiro nível energético do átomo de ferro há 14 elétrons (3s2 3p6 3d6 ). 
 

2. 0. Verdadeiro. Átomos com o mesmo número de prótons, nêutrons e elétrons são iguais.  
1. Verdadeiro. Z = p.  
2. Verdadeiro.  
3. Falso. Atualmente, são conhecidos cerca de 120 elementos químicos diferentes (entre naturais e 
artificiais).  
4. Falso. Partículas positivas são prótons e partículas negativas são elétrons.  

  
3. c 

portanto, 28 nêutrons e 14 prótons e número de massa 42. 
 

4. Co60 
        2,3-dicloro-fenol ou 2,3-dicloro-hidróxi-benzeno 
        3,4-dicloro-fenol ou 3,4-dicloro-hidróxi-benzeno 
 
5. d 

  
6. I = Iodeto de Pot ́ssio  

II = Nitrato de Prata  
III = Cloreto de S ́dio  
IV = Nitrato de S ́dio  

 
7. b 

 
8. d 

 
9. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

  
10. Entre os subníveis 6s e 7s, o 7s está mais distante do núcleo e por isso apresenta maior energia. 

 
11. a 

 

48Cd: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10  
Como o cátion é bivalente, Cd2+, são retirados 2 elétrons do nível 5 do átomo. Portanto, o número de 
camadas de energia utilizadas é 4. 

 
12. São diferentes porque os elétrons se distribuem no átomo em ordem de energia, mas a formação do 

cátion ocorre com a perda dos elétrons de valência (mais externos). Distribuição eletrônica do átomo de 
manganês em ordem energética e em ordem geométrica: 

 
Distribuição eletrônica do cátion manganoso em ordem energética e em ordem geométrica: 
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Distribuição eletrônica do átomo de vanádio em ordem energética e em ordem geométrica: 

 
 

 
13. a)  Cl = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (III)  

Mg = 1s2 2s2 2p6 3s2 (II)  
Ne = 1s2 2s2 2p6 (I) 

b)  I: 8 elétrons na camada de valência  
II: 2 elétrons na camada de valência  
III: 7 elétrons na camada de valência  
IV: 8 elétrons na camada de valência 
I e IV possuem o mesmo número. 
 

14. a) 76Os = 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d6  
b) 26Fe = 1s22s22p63s23p64s23d6  

26Fe+2 = 1s22s2 2p63s23p64s23d4 
 

Questão Contexto 
 

Descobrimos o perfil da camada de valência dos átomos pela distribuição por camadas ou por subníveis. 
Temos ali um indicativo da tendência de perda/ ganho (oxidação/ redução) de elétrons daquele material.  
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Quí. 
 
Professor: Allan Rodrigues 
Monitor:  Gabriel Pereira 
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História da tabela periódica 
01 

jun 
 
 

RESUM O   
 

 
A Tabela Periódica atualmente é adotada no mundo inteiro segue padrões estabelecidos pela IUPAC (sigla 
em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada), mas a sua elaboração perdurou por muitos 
anos e embora o químico russo Dmitri Mendeleiev seja frequentemente citado como o inventor da Tabela 
Periódica, outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos elementos 
químicos. 
 

- Dalton 

 
Elementos em ordem crescente de massas atômicas 

A primeira tentativa de organização foi feita no início do século XIX, pelo químico e físico inglês John Dalton(o 
mesmo do modelo atômico).  

Dalton listou os elementos conhecidos em ordem crescente de massas atômicas, descrevendo as 
propriedades de cada um e os compostos formados por eles. Entretanto, essa classificação não fazia sentido, 
já que deixava bastante afastados entre si elementos com propriedades muito semelhantes.  

As t r íades de Döbereiner  
 
 
Em 1829, foi a vez do químico alemão Johann Wolfgang Döbereiner . Döbereiner analisou os elementos 
cálcio, estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia, aproximadamente, 
à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. O químico observou que essa relação também 
se dava em outra tríades, como enxofre/ selênio/ telúrio e cloro/ bromo/ iodo. 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/enxofre
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/selenio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/telurio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/wp-content/uploads/2013/06/massas-atomicas-dalton.jpg
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Döbereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um 
determinado critério, entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes pela comunidade 
científica da época. Uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. 
 

O parafuso t e lúr ico de C hancourt ois 
 
No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancourtois resolveu propor uma 
organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. 
A tabela de Chancourtois foi denominada de parafuso telúrico. 

 
Parafuso telúrico proposto por Chancourtois 

 
Chancourtois distribuiu os elementos (pontos escuros na imagem) químicos em ordem crescente de massa 
atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Chancourtois 
observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas 
semelhantes. 

A Lei das O it avas de N ewlands 
 
John A. R. Newlands (1838-1898), professor de química e industrial inglês, idealizou a classificação dos 
elementos pela ordem crescente de massa atômica, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo percebeu 
que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo elementos  a contar da esquerda para 
a direita -, como as notas musicais que se repetem a cada oitava. Nessa forma de classificação, a cada oito 
elementos as propriedades se repetiam, por isso a proposta de Newlands recebeu o nome de Lei das Oitavas. 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elementos-quimicos
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Elementos organizados conforme a Lei das Oitavas 

 
Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos que vinham 
depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas. Apesar disso, hoje ele é reconhecido como o 
cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e seu trabalho é tido como precursor 
do de Mendeleiev. 

A Tabela Periódica de Meyer  

Químico e médico alemão, Julius Lothar Meyer nasceu a 19 de agosto de1830, em Varel, na Alemanha, e 
faleceu a 12 de abril de 1895, em Tubinga.  
Em 1869 Lothar Meyer propôs simultaneamente  ao químico russo Dimitri Mendeleyev, de forma 
independente, um trabalho muito semelhante no que desrespeito às conclusões a que chegaram. 
Meyer estudou as propriedades físicas dos elementos e Mendeleyev as propriedades químicas.  
Ambos elaboraram uma disposição dos elementos na tabela periódica muito mais extensiva que as anteriores, 
baseada na repetição regular e periódicas suas propriedades.  
Nesta disposição, os elementos eram colocados em várias filas, de forma que os de características iguais 
aparecessem uns por baixo dos outros, formando assim um grupo de elementos determinados. Cada átomo 
tinha um número de ordem (Z) correlativo.  

A Tabela Periódica de M endeleiev  
 
Dimitri Mendeleiev foi um químico russo que ficou conhecido como o pai da Tabela Periódica. Sua dedicação 
à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de agrupamento 
dos elementos de acordo com suas propriedades comuns. Certa ocasião, após ter passado alguns dias 
revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização já feitas por 
outros cientistas, ele começou a escrever os elementos agrupando-os conforme as propriedades químicas 
que eles apresentavam. O problema era que essa classificação juntava elementos de massas atômicas muito 
distantes entre si. 

As coisas começaram a ficar mais claras para Mendeleiev quando ele teve a idéia de associar a classificação 
dos elementos ao seu jogo de cartas preferido: o jogo de paciência. Ele tomou uma série de fichas de papel 
e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento, acompanhado de sua massa atômica e 

cartões como se faz no jogo de paciência: os elementos de propriedades químicas semelhantes eram como 
assas 

atômicas era como a ordem numérica crescente das cartas. Foi então que, vencido pelo cansaço, adormeceu 

encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi-a i
Mendeleiev depois. 

Ao acordar e transpor para o papel o que havia sonhado, Mendeleiev percebeu a lógica por trás do esquema: 
quando os elementos são listados em ordem crescente de massas atômicas, as propriedades químicas 
apresentadas por eles se repetem periodicamente. Por essa razão, ele chamou o modelo de Tabela Periódica 
dos Elementos. 
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Duas semanas depois de ter feito a descoberta, Mendeleiev apresentou-a à comunidade científica publicando 
 

 
Tabela Periódica do Elementos elaborada por Mendele iev 

M oseley e os números atômicos 
 
Em 1913, o físico inglês Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915) provou experimentalmente que as 
propriedades dos elementos variam periodicamente de acordo com o número atômico (Z), que é o número 
de prótons em seu núcleo atômico. Com isso, a Tabela Periódica de Mendeleyev foi atualizada e passou a 
apresentar a ordem adotada hoje, que em vez de ser em ordem crescente de massa atômica, os elementos 
estão dispostos em ordem crescente de número atômico.  

Desde a contribuição de Moseley, o número atômico foi consolidado como critério básico da Tabela 
Periódica, válido até hoje. A Tabela vem sendo alterada apenas pela adição de elementos descobertos ou 
sintetizados e pelo ajuste dos valores das massas atômicas quando se chega a um valor mais preciso. 
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Seaborg e os element os t ransurânicos 
 

 
Glenn Seaborg 

 

A última grande alteração aplicada à Tabela Periódica foi resultado do trabalho de Glenn Theodore Seaborg. 
Dentro do Projeto Manhattan, que trabalhava para desenvolver a bomba atômica, Seaborg foi chefe da 
divisão que lidava com os elementos transurânicos (ou seja, os elementos com número atômico superior a 
92, que é o número atômico do urânio). Ao lado de E. M. McMillan, J. W. Kennedy e A. C. Wahl, o cientista 
americano descobriu o plutônio. Depois descobriu outros quatro  elementos transurânicos e participou da 
descoberta de mais cinco. 

Em 1944, Seaborg levantou a hipótese de que os elementos com número atômico superior ao do actínio (que 
é igual a 98) formavam uma série de elementos semelhante à série dos lantanídeos. A partir dessa hipótese 
foi possível explicar propriedades químicas de alguns elementos já conhecidos e até a de outros que ainda 
não tinham sido identificados. Em 1945, o cientista publicou uma versão da Tabela Periódica que incluía os 
elementos transurânicos recentemente descobertos. A configuração dessa Tabela diferia da anterior por 
trazer a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, Seaborg recebeu o Prêmio Nobel de 
Química. O elemento 106 Tabela Periódica chama-se seabórgio em homenagem a ele. 

EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Em 1869, Mendeleev ordenou os elementos em função de suas massas atômicas crescentes, 
respeitando suas propriedades químicas. O trabalho foi tão importante que ele chegou a prever a 
existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Em um comunicado à imprensa no 
dia 30 de dezembro de 2015, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) e a União 
Internacional de Física Pura e Aplicada (Iupap) reconheceram oficialmente a existência de quatro 
elementos químicos descobertos nos últimos anos. Os quatro novos elementos da Tabela Periódica 
foram produzidos artificialmente e denominados Nihonium (símbolo Nh  e elemento 113),  Moscovium 

(símbolo Mc  e elemento 115),  Tennessine (símbolo Ts  e elemento 117)  e Oganesson (símbolo Og  

e elemento 118).   
 
 
 
 
 



 

 
Q

uí
. 

 
Com base na tabela periódica atual, é correto afirmar que:  
a) A maior ou menor facilidade com que o átomo de um elemento perde elétrons é importante para 

determinar seu comportamento. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária 
para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso, passando, assim, o átomo, 
para um estado de estabilidade.    

b) A maioria dos elementos de transição possui características semelhantes às dos outros metais, como 
condutibilidade térmica e elétrica e brilho, além de apresentarem ampla variação de dureza e de 
temperatura de fusão e ebulição. Os átomos dos elementos de transição geralmente formam 
compostos coloridos e apresentam o elétron de maior energia no subnível f.     

c) As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um elemento 
interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas eletrosferas, o 
que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos.    

d) Quando dois átomos estão ligados, há interação elétrica de atração entre os núcleos dos átomos e 
os elétrons da última camada de ambos. A eletropositividade está associada à energia gerada a 
partir da saída de um elétron num átomo do elemento no estado gasoso.    

e) Os constituintes dos blocos s e p são conhecidos, também, como elementos representativos, em 
função da similaridade entre muitas propriedades decorrentes do caráter regular das suas 
configurações eletrônicas. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de menor 
energia da distribuição eletrônica de seus átomos é s  ou p.     

   

2. Marvel Agent Carter é uma série de televisão, que narra as aventuras de Peggy Carter lutando contra 
os vilões e o machismo da sociedade no final da década de 1940. Em um dos episódios, ao buscar um 
equipamento escondido em um laboratório, Vernon Masters, agente do FBI, encontra-o atrás de uma 
tabela periódica, conforme a imagem a seguir: 

 

 
 

A produção da série cometeu um erro de contexto ao utilizar uma tabela periódica com informações 
não disponíveis à época. 
 
Qual das alternativas a seguir corresponde ao equívoco?  
a) A presença do hidrogênio como elemento do grupo IA é equivocada e deve ser evitada, pois não 

é um metal alcalino.    
b) A posição do Frâncio (Fr)  o coloca como o elemento químico de maior eletronegatividade.    
c) Apresenta incoerência quanto à posição do lantânio e actínio que fazem parte do bloco d da 

classificação periódica.    
d) Apresenta incoerência quanto à presença de elementos transurânicos que não eram conhecidos 

na década de 1940 e 1950, como o siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds).     
e) Os metais Ferro 26( Fe),  Cobalto 27( Co),  Níquel 28( Ni),  e Cobre 29( Cu),  contrariam a distribuição 

pela Lei Periódica.    
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3. Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação 
periódica, sendo representados pelos símbolos Uut,  Uup,  Uus  e Uuo.  

 
Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é: 
 
Dado: sétimo período da tabela periódica. 
 

 
a) Uut     
b) Uup     
c) Uus     
d) Uuo     

   

4. Considere as seguintes afirmações: 
 

I. A Tabela Periódica atual é mais semelhante à Classificação Periódica proposta por Newlands do que 
a proposta por Mendeleev. 

II. A energia de ionização de um halogênio é maior do que a de um metal alcalino. 
III. Quanto maior a diferença de eletronegatividade de dois elementos, maior o caráter iônico da 

ligação entre eles. 
IV. Os elementos da família IIA da Tabela Periódica tendem, nas reações, a formar íons de número de 

carga 2-. 

 

Dessas afirmações são corretas, SOMENTE  

a) I e II    
b) I e IV    
c) II e III    
d) II e IV    
e) III e IV    

   

5. A TABELA PERIÓDICA, SEGUNDO MENDELEEV 
Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907) nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de dezessete irmãos. 
Mendeleev foi educado em St. Petersburg e, posteriormente, na França e na Alemanha. Conseguiu o 
cargo de professor de química na Universidade de St. Petersburg. Escreveu um livro de química 
orgânica em 1861. 

"Mendeleev, o pai da tabela periódica. Através dos seus estudos, foi possível desenvolver o modelo 
atual da tabela." 
 MERCK. "História da tabela periódica". Disponível e m: <http:/ / 200.220.14.52/ tpie/ htp_fr.htm> Acesso em : 24 maio 2006.  

 

Várias propriedades físicas e químicas dos elementos podem ser constatadas e até mesmo previstas, 
com base nas regularidades observadas na tabela periódica. Sobre este assunto, julgue as seguintes 
afirmações. 

I. A primeira versão da Lei Periódica, creditada ao químico russo Dimitri Ivanovich Mendeleev, pode 
ser assim enunciada: "Algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam 
periodicamente em função de suas massas atômicas." 

II. Moseley, através do estudo dos espectros de emissão de vários elementos, comprovou que certas 
propriedades dos elementos variam periodicamente em função dos números atômicos crescentes 
e não dos números de massa. 

III. De acordo com os experimentos de Moseley, embora o telúrio apresente um menor número 
atômico, ele deve ser colocado na tabela depois do iodo por apresentar uma maior massa atômica. 
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Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    
b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.    
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.    
d) Todas as afirmações são verdadeiras.    

   

6. A tabela periódica é uma notável realização da ciência. Ela ajuda a organizar o que de outra forma seria 
um arranjo confuso dos elementos e de suas propriedades. A base da classificação periódica atual é a 
tabela do químico russo Mendeleev, proposta em 1869, com a diferença de que as propriedades dos 
elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. 

 

 
 

Analisando a classificação periódica, mesmo sem conhecer todos os elementos que ela apresenta, é 
possível afirmar que  
a) os não metais podem ser deformados com golpes de martelo.    
b) os metais alcalino-terrosos são mais densos que os metais alcalinos.    
c) os halogênios, em condições normais de temperatura e pressão, são líquidos coloridos.    
d) o oxigênio e o nitrogênio são gases à temperatura ambiente e seus átomos apresentam seis 

elétrons na camada mais externa.    
e) os elementos de uma mesma família da classificação periódica possuem propriedades semelhantes 

porque eles ocorrem no mesmo lugar da Terra.    
 

7.  
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A tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos (faixas horizontais) e grupos (faixas 
verticais). Essa classificação mostra que elementos químicos podem apresentar propriedades físicas e 
químicas similares ou completamente diferentes em função de sua localização na tabela periódica. 
Uma observação mais detalhada da charge, se inclinada a 90  à direita, permite remeter a uma tabela 
periódica, pois indivíduos que fazem uso de celular apresentam comportamentos diferentes em 
relação ao indivíduo que está lendo o livro. 
 

 
 

De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas que não 
correspondem aos símbolos dos elementos químicos na tabela periódica. 
 
Sobre os conhecimentos acerca da classificação e propriedade periódica dos elementos e em 
consonância com a imagem, assinale a alternativa correta.  
a) Se os indivíduos designados pelas letras A  e X  representam, respectivamente, Ca(Z 20)=  e 

Sr(Z 38),=  então o número de elétrons na camada de valência é diferente para os dois elementos 

químicos.    
b) Se o indivíduo designado pela letra F,  que está lendo o livro, também faz uso de celular, então 

este elemento comporta-se como um gás nobre.    
c) Se os indivíduos designados pelas letras G  e D  representam, respectivamente, C (Z 17)=l  e 

Br(Z 35),=  então D  é maior e possui menor eletronegatividade que G.     
d) Se os indivíduos designados pelas letras M  e P  representam, respectivamente, Cr(Z 24)=  e 

Mn(Z 25),=  então o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois elementos 

químicos.    
e) Se os indivíduos designados pelas letras J  e Y  representam, respectivamente, Sn(Z 50)=  e 

Sb(Z 51),=  então J  é menor e possui menor eletropositividade que Y.     
   

8. Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry 
 

Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113,  115,  117  and 118  
 
IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th  period of 
the periodic table of elements is complete. 
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Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC (sigla, em inglês, de International Union of Pure 
and Applied Chemistry) anunciou, formalmente, a inclusão de novos elementos na Tabela Periódica: 

Unúntrio 113( Uut),  Unumpêntio 115( Uup),  Ununséptio 117( Uus)  e Ununóctio 118( Uuo).  

 
Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são  
a) naturais e de peso atômico elevado.    
b) artificiais e altamente radioativos.    
c) isoeletrônicos e isótopos entre si.    
d) estáveis com semelhança no tempo de vida.    

   

9. A tabela periódica ganhou quatro novos elementos químicos, conforme anunciado pela União 
Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). Por enquanto, os elementos são identificados por 
nomes temporários e pelos números atômicos 113, 115, 117 e 118, mas deverão ganhar nomes e símbolos 
permanentes. A IUPAC convidou os descobridores dos elementos do Japão, Rússia e Estados Unidos 
para apresentarem sugestões.  

Fonte:<http:/ / agenciabrasil.ebc.com.br/ pesquisa-e-i novacao/ noticia/ 2016-01/ tabela-periodica-ganha- quatro -novos-
elementos-quimicos-0>.  

Acesso em: 16 de março de 2016  

 
 

O texto faz referência aos avanços ocorridos na descoberta de novos elementos artificiais que, pelo 
menos até o momento, completam a tabela periódica atual. Esses elementos artificiais possuem um 
núcleo atômico bastante pesado e instável, mas que diferem no valor de número de prótons, que é a 
identidade de cada elemento. Considerando a estrutura atômica da matéria e o estudo das 
propriedades periódicas, observa-se que esses elementos:  
a) devem ter seus valores de eletronegatividade mais acentuados à medida que se localizem mais à 

direita da tabela periódica em um mesmo período, com o elemento de número atômico 118 sendo 
o de mais alto valor.    

b) devem possuir valores de energia de ionização mais acentuados que os metais localizados no 
mesmo período.    

c) 
são átomos de elementos que possuem muitos elétrons.    

d) quando derivados da união de dois núcleos atômicos menores, sofrem um processo conhecido 
por fissão nuclear.    

e) apresentam o valor 2 para o número quântico azimutal do subnível mais energético de suas 
distribuições eletrônicas.     
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10. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações o 
modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da 
periodicidade das propriedades físicas e químicas na Tabela Periódica só foi possível a partir do modelo 
de Bohr. Com relação às propriedades na Tabela Periódica atual, pode-se afirmar que:  
a) para cada coluna na Tabela Periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a 

preencher um novo nível de energia.    
b) a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo.    
c) ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui.    
d) de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio (Na)  é maior que a 

primeira energia de ionização do cloro (C ).l     
e) a variação das energias de ionização observada ao longo da Tabela Periódica está relacionada às 

distâncias dos elétrons ao núcleo.    
   

11. Dmitri Mendeleiev, químico russo (1834 1907), fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas 
não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley 
(1887 1915), morto em combate durante a primeira guerra mundial, contribuiu de maneira efetiva para 
esclarecer as dúvidas de Mendeleiev ao descobrir experimentalmente   
a) o número atômico dos elementos da tabela periódica.     
b) a primeira lei de recorrência dos elementos químicos.     
c) os gases nobres hélio e neônio.     
d) o germânio, batizado por Mendeleiev de eka-silício.     

   

12. Leia o texto abaixo. 
 

O programa Globo Ciência que foi ao ar no dia 24 de março de 2012 prestou uma homenagem ao 
químico Dmitri Mendeleev, um dos pais da tabela periódica. O repórter do programa entrevistou o 
Professor Ângelo da Cunha Pinto, do Instituto de Química da UFRJ, e lhe fez a seguinte pergunta: 

praticamente os mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias, 
e hoje nós conhecemos milhões e milhões de substâncias e esses elementos estão presentes nessas 

 
 
Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que  
a) o professor quis dizer que o número de substâncias conhecidas aumentou devido à descoberta de 

novos elementos químicos.    
b) um grande número de substâncias foi descoberto com o tempo em comparação com os elementos 

químicos.    
c) se os elementos químicos constituem as substâncias, então quanto mais substâncias existirem, 

novos elementos deverão constituí-las.    
d) Mendeleev descobriu todos os elementos químicos e organizou-os de acordo com suas 

propriedades na tabela periódica.   
  

  QUESTÃO CONTEXTO   
 

Como existem sete notas musicais, a oitava nota é sempre uma repetição da nota de onde se partiu. Com os 
elementos aconteceria a mesma coisa, porque o oitavo elemento teria as mesmas propriedades que o 

 
http:/ / www.notapositiva.com/ old/ trab_estudantes/ tra b_estudantes/ fisico_quimica/ fisico_quimica_trabalho s/ historiatabperiodica

.htm 

O texto acima mostra como Newlands organizava os elementos em sua tabela, embora ele tenha sido 
ridicularizado por tal comparação com as notas músicas, um conceito muito importante fora implementado 
por ele com sua proposta de tabela. Comente sobre tal conceito e a sua importância.  

http://www.notapositiva.com/old/trab_estudantes/trab_estudantes/fisico_quimica/fisico_quimica_trabalhos/historiatabperiodica.htm
http://www.notapositiva.com/old/trab_estudantes/trab_estudantes/fisico_quimica/fisico_quimica_trabalhos/historiatabperiodica.htm
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GABARITO 

 

 
 

Exercícios de aula  
1. c 

[A] Incorreta. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária para remover um elétron do 
átomo desse elemento no estado gasoso transformando-o num cátion: 

− ++ ⎯⎯→ +(g) (g) (g)E E.I. e E .  

 
[B] Incorreta. Os átomos dos elementos de transição interna apresentam o elétron de maior energia no 

subnível f  e os átomos de elementos de transição externa apresentam o elétron de maior energia no 
subnível d.  

 
[C] Correta. As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um 

elemento interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas 
eletrosferas, o que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos de acordo 
com o modelo de distribuição por camadas. 

 
[D] Incorreta. A eletropositividade está associada à energia de ionização (E.I.).  

− ++ ⎯⎯→ +(g) (g) (g)E E.I. e E .  

Quanto menor a energia de ionização, mais eletropositivo será o elemento químico. 
 
[E] Incorreta. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de maior energia da 
distribuição eletrônica de seus átomos é s  ou p.    

 
2. d 

A tabela apresenta os elementos transurânicos: siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds)  que só foram 

descobertos em 1974 e 1994, respectivamente.   
 
3. d 

De acordo com a tabela periódica: 
=
=
=
=

Uut (Z 113)

Uup (Z 115)

Uus (Z 117)

Uuo (Z 118)

  

 
Quanto mais à direita num mesmo período, menor o raio atômico e maior a e energia de ionização. 
 
Conclusão: o Uuo  apresenta maior energia de ionização.   

 
4. c 

A energia de ionização cresce para direita e pra cima.  
Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois átomos que estão ligados, maior é o caráter 
iônico da ligação. 
 

5. a 
A tabela periódica tem esse nome justamente por respeitar a periodicidade em algumas propriedades.  
A tabela de Moseley também se organizava de forma a procurar características periódicas entre os 
elementos até então descobertos. 
 

6. b 
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Para medirmos a densidade  de um elemento químico devemos dividir a massa de um mol de átomos pelo 
volume ocupado por esta quantidade de átomos: 

=
M(molar)

d
V (molar)

 

 
De maneira imprecisa pode-se generalizar, que a densidade aumenta no sentido do elemento químico 
ósmio, consequentemente a densidade dos metais alcalino-terrosos é maior do que os metais alcalinos: 
 

 
 
Dentre os elementos destacam-se, como os mais densos, o ósmio (Os) (d = 22,61 g/ cm3) e o irídio (Ir) (d 
= 22,65 g/ cm3).   

 
7. c 

O cloro, por apresentar menos níveis eletrônicos, irá apresentar também menor raio e, 
consequentemente, maior eletronegatividade.   

 
8. b 

Teoricamente ou experimentalmente, os elementos transurânicos citados no texto 
113 115 117 118( Uut, Uup, Uus e Uuo)  são artificiais e apresentam elevados números atômicos (possuem 

grandes núcleos) sendo altamente radioativos.   
 
9. b 

Genericamente, num mesmo período da tabela periódica, quanto mais à direita o elemento químico 
estiver posicionado, menor o raio e maior o valor da primeira energia de ionização.   

 
10. e 

[A] Incorreta. Para cada período, tem-se um nível de energia. 
[B] Incorreta. Corresponde ao elétron mais fracamente ligado ao núcleo. 
[C] Incorreta. A medida que o raio diminui, a atração entre o núcleo positivo e os elétrons aumenta 

aumentando, consequentemente, a energia de ionização. 
[D] Incorreta. A 1ª Energia de Ionização do sódio e menor que do cloro, pois o átomo de sódio, possui 

tendência em doar elétrons e o cloro receber elétron. 
[E] Correta. Pois a medida que o raio diminui, maior será a atração dos elétrons, fazendo com a energia 
de ionização aumente.   

 
11. a 

[A] Correta. Henry Moseley utilizando a técnica de difração de raio X, descobriu que os átomos de um 
mesmo elemento apresentam o mesmo número de prótons. 

[B] Incorreta. A primeira lei de recorrência foi proposta pelo próprio Dmitri Mendeleiev,  
[C] Incorreta. O elemento químico Hélio (He)  foi investigado pela primeira vez pelo astrônomo francês 

Pierre-Jules-César e confirmada alguns anos depois pelo o astrônomo inglês Norman Lockyer, que 
observou uma nova linha espectral, que não era de nenhum elemento químico, até então conhecido, 
atribuindo a um novo elemento químico que chamou de hélio. O neônio foi descoberto pelos 
químicos: Willian Ramsey e Morris Willian Travers que obtiveram argônio impuro numa destilação 
fracionada de ar liquefeito. 

[D] Incorreta. O germânio foi descoberto pelo químico alemão Clemens Winkler, no ano de 1886.   
 
12. b 
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mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias, e hoje nós 
  

 
Questão Contexto  
 
A tabela de Newlands foi a primeira a buscar uma periodicidade entre os elementos químicos e suas 
propriedades. Tal fato foi de extrema importância para as propostas seguintes, pois sabiasse a partir dali que 
os elementos respeitavam uma periodicidade. 
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Quí. 
 
Professor: Allan Rodrigues 
Monitor:  Marcos Melo 
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Números quânticos 
29 

mai 
 

RESUM O   
 

 
OS ESTADOS ENERGÉTICOS DOS ELÉTRONS: 
 

Os cientistas, atualmente, identificam os elétrons por seu conteúdo de energia . Por meio de cálculos 
matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem ao redor do núcleo atômico, de acordo 
com o diagrama energético abaixo: 
 

 
 

Níveis energéticos 
 

energia crescente. Esses níveis correspondem às sete camadas (K, L, M, N, O, P e Q) do modelo de 
Rutherford-Bohr. Atualmente, eles são identificados pelo chamado número quântico principal (n), que é um 
número inteiro, variando de 1 a 7. 
 
Subníveis energéticos 
 

também, aumento no conteúdo de energia dos elétrons. Esses subníveis são identificados pelo chamado 
número quântico secundário ou azimutal (l), que assume os valores 0, 1, 2 e 3, mas que é habitualmente 
designado pelas letras s, p, d, f, respectivamente.  
Note que, no diagrama anterior, nós já escrev
se for mencionada a posição 3p, devemos saber que se trata do segundo degrau da terceira escada, no 
tocante ao nível de energia. 
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Orbitais  
 

Completando o modelo atual da eletrosfera, devemos acrescentar que cada subnível comporta um 
número diferente de orbitais, de acordo com o diagrama energético mais completo que mostramos a seguir: 

 
 

Nesse diagrama, cada orbital é representado simbolicamente por um quadradinho. Vemos que os subníveis 
 sucessivamente 1, 3, 5, 7 (sequência de números ímpares) orbitais. Os orbitais 

são identificados pelo chamado número quântico magnético (Ml ou m). Num dado subnível, o orbital 
central tem o número quântico magnético igual a zero; os orbitais da direita têm m % "1, "2, "3; os da 
esquerda têm m = -1, -2, -3, como está exemplificado abaixo: 

 

 
 

Spin  
 
Cálculos matemáticos provaram que um orbital comporta no máximo dois elétrons. Os elét rons podem girar 
no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. Essa 
rotação é conhecida como spin (do inglês to spin, girar): 
 

 
 

Princípio da exclusão de Pauli:  
 
Um orbital comporta no máximo dois elétrons, com sp ins contrários. 
 
Desse modo, a atração magnética entre os dois elétrons contrabalança a repulsão elétrica entre eles. O spin 

é identificado pelo chamado número quântico de spin (Ms ou s), cujos valores são:  
+

 e 
−

 . 
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Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta: 
↑ representa, por convenção, um elétron com spin negativo, e ↓ representa, por convenção, um elétron 
com spin positivo. 
 
A identificação dos elétrons  
 
Resumindo, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus quatro números 
quânticos:  

 
 

 
 Por exemplo, os dois elétrons do elemento hélio têm os seguintes 

números quânticos: 
 

 
 

Como segundo exemplo, a configuração abaixo: = ; = ; =  − ; � =  −  

Esse elétron será representado simbolicamente por: 
 

 
 
Pode-se dizer que um elétron é localizado por seus quatro números quânticos. Num átomo, não existem 
dois elétrons com os quatro números quânticos iguai s.  
 
No preenchimento dos orbitais, outra regra importante é a chamada regra de Hund ou da máxima 
multiplicidade:  
 
Em um mesmo subnível, de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron, e só depois cad a 
orbital irá receber seu segundo elétron. 
 
Assim, a ordem de entrada dos seis elétrons num orbital do tipo p será: 

 

 
 

do núcleo (ou elétron de valência) é aquele com maior valor do número quântico 
principal (n);  

soma  +  .  
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EXERCÍ CI OS 
 

 

1. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes 
afirmativas:  
I. Quanto maior a distância de um elétron do núcleo, maior será a sua energia total. 
II. A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 32 elétrons.  
III. A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons 
 
Está(ão) correta(s): 
a) I apenas  
b) II apenas  
c) III apenas 
d) I e II apenas 
e) II e III apenas 
 

2. Qual é a opção que contraria a regra de Hund? 
a) 

   
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
 

3. Considere as afirmações abaixo.  
I. em um subnível d há 7 orbitais;  
II. em um subnível p há 3 orbitais;  
III. em um orbital s cabem 2 elétrons;  
IV. em um orbital p cabem 6 elétrons.  
 
Quanto a tais afirmações:  
a) apenas a II é correta.  
b) apenas a I e a II são corretas.  
c) apenas a II e a III são corretas.  
d) apenas a II, a III e a IV são corretas.  
e) todas são corretas. 
 

4. Considere três átomos: A, B e C. Os átomos A e C são isótopos; os átomos B e C são isóbaros e os 
átomos A e B são isótonos. Sabendo que o átomo A tem vinte prótons e número de massa 41, e que o 
átomo C tem 22 nêutrons, os números quânticos do elétron mais energético de B são:  
a) n = 3; l = 0; m = + 2; s =  ½.  
b) n = 3; l = 2; m = 0; s =  ½.  
c) n = 3; l = 2; m =  2; s =  ½.  
d) n = 3; l = 2; m =  1; s = +½.  
e) n = 3; l = 2; m = + 2; s = + ½. 

 

5. O número máximo de elétrons com spin − ⁄  no subnível d é: 
a) 2  
b) 10  
c) 8 
d) 7 
e) 5 
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6. O último elétron distribuído de um átomo de um determinado elemento químico tem a ele associados 
os seguintes números quânticos: 4, 0, 0 e  

+
 . É correto afirmar que: 

a) O átomo tem os seus elétrons distribuídos em três camadas de energias.  
b) O átomo tem dez elétrons distribuídos em orbitais do tipo p.  
c) O último elétron distribuído desse átomo encontra-se em um orbital do tipo s.  
d) O número total de elétrons desse átomo é igual a 16.  
e) O valor numérico do número quântico secundário associado ao penúltimo elétron desse átomo é 

igual a 2. 
 

7. Sobre o elemento químico vanádio, de número atômico 23, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. A camada de valência do vanádio possui três (3) elétrons; 
II. Possui onze (11) elétrons na terceira camada eletrônica; 
III. Os quatro números quânticos para os elétrons da última camada são: 3 ; 2 ; 0 ; + 1/ 2; 
IV. A camada de valência do vanádio possui dois (2) elétrons. 
 
Indique a alternativa correta: 
a) somente as afirmações II e IV estão corretas. 
b) somente as afirmações I e II estão corretas. 
c) somente as afirmações III e IV estão corretas. 
d) somente as afirmações I e III estão corretas. 
e) somente as afirmações I e IV estão corretas. 

 
 

8. Dentre os conjuntos de números quânticos {n,  m, s} apresentados nas alternativas a seguir, um deles 
representa números quânticos NÃO permitidos para os elétrons da subcamada mais energética do 
Fe(II), um íon indispensável para a sustentação da vida dos mamíferos, pois está diretamente 
relacionado com a respiração desses animais. Esse conjunto descrito corresponde a:  
a) {3, 2, 0, 1/ 2}  
b) {3, 2, - 2, -1/ 2}  
c) {3, 2, 2, 1/ 2}  
d) {3, 2, - 3, 1/ 2} 
e) {3, 2,1, 1/ 2} 
 
Dado: Fe (Z=26) 
 
 

9. A principal aplicação do bromo é a produção de brometo de etileno, que é utilizado em combustíveis 
para motores, com o intuito de evitar a acumulação de chumbo no interior dos cilindros. Considerando 
que o número atômico do bromo é 35, afirma-se que ele possui: 
I. O número quântico principal igual a 4. 
II. 7 orbitais completos. 
III. 5 elétrons no nível de valência. 
IV. O número quântico magnético igual a 0. 
V. 5 elétrons na última camada, com número quântico azimutal igual a 1. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e IV. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) I, II, IV e V. 

 

10. O diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel.  
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Assinale a alternativa que corresponde ao conjunto dos números quânticos do elétron de 
diferenciação desse átomo e o seu número atômico.  

Obs.: considerar  = -1/ 2  
a) n = 3; l= 2; m = +2; s = +1/ 2 e Z = 31  
b) n = 1; l= 0; m = 0; s = -1/ 2 e Z = 29 
c) n = 3; l= 0; m = -1; s = +1/ 2 e Z = 30  
d) n = 1; l= 1; m = +1; s = -1/ 2 e Z = 27  
e) n = 3; l= 2; m = 0; s = -1/ 2 e Z = 28 
 

11. Assinale o que for correto. 
(01) Os números quânticos de spin variam de -l a +l, passando por zero. 
(02) O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível. 
(04) O número quântico principal indica a energia do elétron no orbital. 
(08) O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o 

movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético. 
(16) A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma região 

esférica. 
SOMA: (   ) 

 

12. Colocar em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos: 4d, 4f, 5p, 6s. 
a) 4d < 4f < 5p < 6s  
b) 4f < 4d < 5p < 6s  
c) 4d < 5p < 6s < 4f 
d) 5p < 6s < 4f < 4d 
e) 6s < 5p < 4d < 4f 
 

13. Os quatro números quânticos do último elétron do íon férrico (Fe3+) são, respectivamente (considere 
spin do 1º elétron a entrar no orbital igual a  ½),  

 
Dado: Fe (Z = 26)  
a) n = 3; l = 2; m = + 2; s = + ½.  
b) n = 3; l = 2; m = + 2; s =  ½.  
c) n = 4; l = 0; m = 0; s = + ½.  
d) n = 4; l = 0; m = 0; s = ½.  
e) n = 3; l = 2; m =  2; s = + ½. 
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Exercícios  
 
1. a 

 
2. e 
  
3. c 

 
4. c 

 
5. e 

 
6. c 
 
7. a 

  
8. d 

Distribuição eletrônica do Fe (Z=26): 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 
 3d6 é a subcamada mais energética. 

Na alternativa "d" há a opção do número quântico magnético como -3, o que seria impossível já que o 
subnível d vai de -2 até 2. 

 
9. d 

Distribuição eletrônica do Bromo (Br=35): 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 
 
I. O número quântico principal igual a 4. Verdadeiro. 
II. 7 orbitais completos. Verdadeiro. 
III. 5 elétrons no nível de valência. Falso, são 7 (2 do 4s2 + 5 do 4p5). 
IV. O número quântico magnético igual a 0. Verdadeiro. 

 
V. 5 elétrons na última camada, com número quântico azimutal igual a 1. Verdadeiro. O número 
quântico azimutal é o número quântico secundário, lembre-se que "p" corresponde a 1. 
 

10. e 
O elétron de diferenciação é o último elétron preenchido na eletrosfera. 

 

 
n = 3; l= 2 ; m = 0; s = -1/ 2 e Z = 28 
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11. Soma: 08 + 16. 

Resolução:  
Afirmativa 01: está errada. Os números quânticos de spin podem ser -1/ 2 ou +1/ 2. 
Afirmativa 02: está errada. O número quântico magnético indica a orientação dos orbitais. 
Afirmativa 04: está errada. O número quântico principal indica a camada do elétron. 
Afirmativa 08: está correta. 
Afirmativa 16: está correta. 
 

12. c 
 

13. e 
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RESUM O   
 

 
Teoria do Octeto 
 

com exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos 
elementos químicos. 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros 

elementos apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, 
portanto, a completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na 
natureza. Eles tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito 
elétrons na última camada. Eis a teoria do octeto.  
 
Obs. É válido ressaltar que H, He, Li, Be e B, se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  
 

Ligação iônica ou eletrovalente 
 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um 
átomo com tendência a perder elétrons (ametais). Após a transferência, formam-se íons e estes se ligam por 
força eletrostática.   
 
A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior que 1,7 em ligações iônicas.  
 
Exemplos:  
 
Na e Cl 
 
11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 
 
17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 
 

 
 
Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, ganharia um 
elétron para completar seu octeto.  
 
Mg e F 
 
12Mg => 1s2 2s2 2p6 3s2 (2 elétrons de valência) 
9F => 1s2 2s2 2p5 (7 elétrons de valência) 
 
Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de flúor para todos terem seus octetos completos.  
 



 

 
Q

uí
. 

MgF2 (fórmula molecular); Mg2+F- (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 
 
Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  
 
A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do ânion e o 
mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos abaixo. 
Tente perceber a regra. 
  
Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 
Li+ e S2-  formam Li2S 
Na+ e N3- formam Na3N 
 

Ligação metálica 
 
Ocorre entre metais: Na e Na; Fe e Fe; Al e Al; ligas metálicas de Cu e Au 
 

átomos de metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em 
circuitos elétricos. 

Propriedades dos metais: Pontos de fusão e ebulição elevados, com exceção do mercúrio. Bons 
condutores térmicos e de eletricidade nos estados sólido e líquido, maleáveis e possuem brilho.  
 
Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade pequena.  
 
Veja algumas ligas metálicas comuns: 
 
Aço: Fe e C 
Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 
Bronze: Cu + Sn 
Latão: Cu + Zn 
Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 
 

Ligação covalente 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada átomo. 
Há formação de moléculas, logo, esta ligação é também chamada de molecular. Ele acontece entre ametais 
ou entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogên ios. A diferença das eletronegatividades dos átomos 
envolvidos é menor que 1,7.  

Observação 1: 
dizemos que a ligação tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for diferente de zero 

 

Exemplo: 

O2 

Eletronegatividade:  O = 3,5   

-  

 
NH3 

Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 

-  

Observação 2: Nos últimos anos usamos chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que 
ocorre entre um átomo que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétro ns para 
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completar sua camada eletrônica. Podemos representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 

 

PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 
desobedecendo assim à regra do octeto. 

 

Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica , pois 
trata-se da ligação entre ametais; portanto , ligação covalente polar . 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, 
forma com:  
a) um halogênio Y um composto molecular XY.  
b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.  
c) o hidrogênio um composto molecular HX.  
d) um metal alcalino M um composto iônico MX.  
e) um halogênio R um composto molecular X2R. 

 

2. Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá 
ocorrer formação de compostos:  
a) moleculares.  
b) de baixo ponto de fusão.  
c) não-condutores de corrente elétrica, quando fundido.  
d) insolúveis na água.  
e) que apresentam retículo cristalino. 

 

3. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 

 
Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que:  
a) x é substância molecular e y é substância iônica.  
b) x é substância iônica e y é substância molecular.  
c) x é substância metálica e y é substância iônica.  
d) x e y são substâncias moleculares.  
e) x e y são substâncias iônicas. 

 

4. A melhor maneira de inferir sobre o tipo de ligação química predominante em uma determinada 
substância é analisar algumas de suas propriedades físicas. Em relação às propriedades das substâncias, 
é INCORRETO afirmar que: 
a) os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas os compostos 

covalentes moleculares geralmente são maus condutores de corrente elétrica nesse estado.  
b) na temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos, 

enquanto os compostos que apresentam ligações covalentes podem ser sólidos, líquidos ou 
gasosos.  

c) os compostos com ligações metálicas são bons condutores de calor e eletricidade.  
d) os pontos de ebulição são altos para todos os compostos iônicos e metálicos e baixos para todos 

os compostos covalentes. 
 

5. Dentre as seguintes propriedades das substâncias:  
I - elevada temperatura de fusão;  
II - boa condutividade elétrica no estado sólido;  
III - formação de solução aquosa condutora de corrente elétrica;  
IV - elevada solubilidade em líquidos apolares. Quais caracterizam compostos iônicos?  
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a) I e II  
b) I e III  
c) II e III  
d) II e IV  
e) III e IV 
 

6. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família IIA da Tabela 
Periódica? 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4  
e) 5 

 

7. Sejam os elementos 56A e 34B. Quando eles se combinam, o composto formado é  
a) AB2 e iônico.  
b) A2B e iônico.  
c) AB e iônico.  
d) AB3 e iônico.  
e) AB4 e iônico 

 

8. As substâncias etano (C2H6), bromo (Br2), água (H2 2) apresentam seus 
átomos unidos, respectivamente, através de ligações:  
a) covalentes, covalentes, covalentes e iônicas.  
b) covalentes, iônicas, covalentes e iônicas.  
c) metálicas, iônicas, iônicas e metálicas.  
d) covalentes, covalentes, iônicas e iônicas.  
e) covalentes, covalentes, iônicas e metálicas. 

 

9. Os compostos SiH4, PH3, CS2 e SO3 possuem uma característica em comum. Assinale a opção que 
identifica esta característica.  
a) brilho metálico.  
b) elevado ponto de ebulição.  
c) capacidade de conduzir eletricidade.  
d) elevada dureza.  
e) baixo ponto de fusão 
 

10. Um átomo possui a seguinte distribuição eletrônica: {Ar} 3d10 4s2 4p5. Esse átomo, ao se ligar a outros 
átomos não metálicos, é capaz de realizar:  
a) somente uma covalência normal.  
b) somente duas covalências normais.  
c) uma covalência normal e no máximo uma dativa.  
d) duas covalências normais e no máximo duas dativas.  
e) uma covalência normal e no máximo três dativas. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
Os metais possuem normalmente poucos elétrons na sua camada de valência. Além disso, essa camada 
costuma ficar bastante distante do núcleo, portanto, os elétrons ficam pouco atraídos a ele, o que facilita 
que esses elétrons da última camada  se deslocalizem, ou seja, tornem-se elétrons livres que transitam entre 
os átomos do reticulado. Os átomos que perdem os elétrons se tornam cátions, mas eles podem logo receber 
elétrons e voltar a se tornar átomos neutros. 
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Esse processo continua indefinidamente e, com isso, o metal se torna um aglomerado de átomos neutros e 
cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres. É exatamente essa nuvem que mantém os 
metais unidos, formando a ligação metálica. 

http:/ / alunosonline.uol.com.br/ quimica/ ligacao-meta lica.ht ml 

 

 
Tendo em vista essa estrutura metálica, explique como ela se relaciona com características típicas de 
compostos metálicos. 
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Exercícios 
1. b 

X: família IIA, carga = +2, Z: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [X2+Z2-  
 

2. e  
Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer 
formação de compostos que apresentam retículo cristalino 
 

3. b 
osto iônico (alto PF, conduz eletricidade fundido)  

 
 

4. d  
Compostos iônicos são sólidos que possuem altos ponto de fusão e ebulição, conduzem eletricidade em 
solução aquosa e fundidos.  
Compostos moleculares são moléculas simples, com baixo peso molecular, que podem ser sólidos, 
líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, possuem baixo pontos de fusão e ebulição, não conduzem 
eletricidade. Compostos covalentes são macromoléculas com alto peso molecular, sólidos à 
temperatura ambiente, possuem alto ponto de fusão e ebulição e não conduzem eletricidade.  
Compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente que possuem altos pontos de fusão e ebulição, 
conduzem eletricidade no estado sólido devido a presença dos elétrons livres onde os metais encontram-
se inseridos. 
 

5. b 
Compostos iônicos são sólidos cristalinos à temperatura ambiente, com altos pontos de fusão e ebulição, 
conduzem eletricidade em solução aquosa e puros fundidos. 
 

6. b 
-1, com isso ficamos com: [M2+ -1 2 → ligação 

 
 

7. c 

56A: família IIA, carga = +2, 34B: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [A2+B-2 ], AB →ligação iônica, 
onde A = metal e B = ametal. 
 

8. a  
C2H6  
Br2  
H2  

2  
 

9. e  
Os compostos indicados são moleculares que possuem características tais como: sólidos, líquidos ou 
gasosos, baixo PF e PE, não conduzem eletricidade. 
 

10. d 
O elétron que fica sozinho na última camada pode fazer uma ligação simples e os outros três pares de 
elétrons podem realizar ligações dativas 
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Questão Contexto 
 

• Condutividade térmica e elétrica bastante elevadas 
A capacidade de conduzir bem o calor e a eletricidade se deve à presença dos elétrons livres, que permite a 
transmição rápida de calor e eletricidade através do metal. 
Abaixo temos uma figura onde, na parte A, mostra que os elétronslivres podem se mover rapidamente em 
resposta a campos elétricos, portanto, os metais são bons condutores de eletricidade. Já na parte B, 
podemos ver que os elétrons livres podem transmitir energia cinética rápida, daí os metais são bons 
condutores de calor. 

 
• Ponto de fusão e ebulição elevados 

A ligação metálica é muito forte, a nuvem de elétrons deslocalizados 
outros com maior intensidade, com isso é necessária a aplicação de uma maior quantidade de energia para 
romper suas ligações e fazer com que o metal mude de estado físico; 
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RESUM O   
 

 

Quem nunca recebeu vários comentários apontando repetição de ideias, contradições e ausência de ponto 

de vista? De fato, esses problemas são comuns em textos que não seguem, de alguma forma, um 

planejamento. As redações que não são pensadas anteriormente não conseguem sair de notas medianas e, 

quando saem, normalmente são difíceis de se repetir.  

O fato é que estamos em uma produção de vestibular, ou seja, o  aluno não se encontra em um contexto de 

produção criativa - e nem precisa ser um Machado de Assis em seu texto. A redação de vestibular é um texto 

técnico e precisa ser pensada com antecedência, uma vez que seu objetivo é mostrar ao leitor exatamente o 

que ele precisa ler e entender. Aqui está o valor do planejamento textual. 

Nesta aula, vamos conhecer estratégias de planejamento textual bem interessantes para a sua prova. Vamos 

conhecê-las? 

De certa forma, no fim desse planejamento, todas as informações necessárias para que você construa a 

redação estarão em suas mãos. Sua preocupação, então, será apenas formal, dando atenção aos aspectos 

linguísticos e estruturais do texto.  

  

 1ª etapa:  Leitura e interpretação da proposta 

Esta etapa é uma das mais importantes da pré-produção textual. É preciso ler e entender bem não só a frase-

tema que é dada, mas também os textos motivadores (se a Banca apresentar algum), verbais ou não. O 

desempenho, aqui, é essencial nas outras etapas do planejamento, ou seja, a atenção aqui precisa ser maior. 

Aqui, o uso de marcadores e das anotações é essencial. A ideia é aproveitar a frase e os textos e fazer todas 

as conexões necessárias já no início, entendendo bem o que está sendo pedido pela Banca. Assim, a chance 

de fuga será bem menor. 

2ª etapa: Listagem de ideias 

publicidade. 

Assim, convém anotar tudo o que puder ser associado ao tema, por mais que pareça inútil à primeira vista. A 

terceira etapa dará conta de todas essas ideias. 

3ª etapa:  Organização e seleção das informações 

Este é o momento de trabalhar a listagem da etapa anterior. O aluno, nesta etapa, pode apontar o que parece 
mais articulado às outras informações, mais consistente com relação ao tema, ou o que parece mais frágil, 
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menos interessante. É o momento de avaliar o que pode convencer melhor o leitor, o que pode atraí-lo mais 
para o texto, o que pedirá um espaço maior de fundamentação. Aos poucos, o texto vai ganhando uma 
estrutura e, obviamente, conteúdo. 
 
 4ª  etapa:  Roteirização da redação 

Depois de organizar as ideias, é hora de apontar em que momento do texto cada uma dessas informações vai 

aparecer.  

Nesse momento, vale levar em consideração todas as aulas de estrutura da redação que teremos pela frente. 

Conhecendo as características de cada parágrafo - introdução, desenvolvimento e conclusão -, será possível 

encaixar as ideias neles. Com isso, na hora de escrever, sua preocupação com o conteúdo será mínima e 

você poderá, enfim, dar atenção à forma, à parte linguística do texto e garantir a nota máxima. 

5ª etapa  (opcional): Rascunho  

A última etapa depende bastante do tempo de produção do aluno. Se você conseguiu planejar o seu texto 

em um tempo interessante (costumamos separar em torno de 15 a 20 minutos para essa tarefa), é válido pensar 

em um rascunho. A ideia é justamente a de dar mais atenção às partes linguísticas do texto, uma vez que você 

já sabe o que escrever.  

Dica  

Nos meios acadêmico e literário, fala-

que devemos, em certo momento, deixar a nossa 

produção de lado por um instante, a fim de avaliá-la com certo distanciamento, certa frieza, facilitando a 

identificação de erros. 

Na redação do vestibular, essa estratégia é bem interessante, uma vez que o aluno, depois de tanto ler o 

pontuações equivocadas, palavras repetidas, etc).  

O processo é simples: o candidato pode finalizar a etapa de rascunho, deixar o texto de lado e se dedicar a 
certo número de questões da prova. Depois de algum tempo, pode, por fim, voltar ao texto e, com certeza, 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constru ́dos ao longo de sua 
forma ̧ ̃o, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padr ̃o da l ́ngua portuguesa sobre o tema 
Gera ̧ ̃o smartphone: os efeitos dessa tecnologia no cotidi ano do jovem brasileiro,  apresentando 
proposta de interven ̧ ̃o, 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 esteira da tend ̂ncia da populariza ̧ ̃o dos smartphones e tablets, as crian ̧as e os adolescentes 
internautas brasileiros est ̃o acessando mais  rede por meio desses dispositivos m veis.  o que indica 
a pesquisa TIC Kids 2013, divulgada nesta quarta-feira pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 
Informa ̧ ̃o e da Comunica ̧ ̃o (CETIC.br), do Comit ̂ Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), e que 
mede o uso e os h bitos digitais de jovens entre 9 e 17 anos em rela ̧ ̃o s tecnologias de informa ̧ ̃o 
e de comunica ̧ ̃o. 
De acordo com o levantamento, o acesso  Internet por smartphones pelos jovens mais que dobrou 
entre 2012 e 2013, saltando de 21% para 53%. A utiliza ̧ ̃o de tablets para o mesmo fim tamb m registrou 
um expressivo crescimento, passando de apenas 2% para 16%. Apesar das mudan ̧as, os computadores 
de mesa continuam a ser as principais plataformas de conex ̃o  rede, com 71% dos internautas jovens 
fazendo uso delas. 

Dispon ́vel em http:/ / oglobo.globo.com/ sociedade/ tecnologia / acesso-internet- por-celulares-mais- que-dobra-entre- os- 
jovens-brasileiros- em-2013-13508621# ixzz3OslGoipU. 

 
Texto 2  

 

Texto 3 
T ̃o recente quanto seu pr prio aparecimento  a discuss ̃o, nas escolas, sobre como lidar com o uso 
cada vez mais intenso de smartphones em sala. Sem orienta ̧ ̃es formais por parte de rg ̃os p blicos, 
o tema tem como pioneira no debate a Unesco que, em 2013, lan ̧ou o guia Diretrizes de pol ticas 
para a aprendizagem m vel . No documento, a institui ̧ ̃o estimula o acolhimento da tecnologia nas 
disciplinas que, entre outros benef cios, pode permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer 
lugar , minimizar a interrup ̧ ̃o em aulas de conflito e desastre  e criar uma ponte entre a educa ̧ ̃o 
formal e a n ̃o formal . 
 

 N ̃o podemos mais ignorar o celular, ele est  em todo lugar. Sou contra a proibi ̧ ̃o do uso, pois a 
regra acaba sendo burlada. Ser  que em vez de proibir, n ̃o  melhor acolh ̂-lo como ferramenta 
educativa?  questiona Maria Rebeca Otero Gomes, coordenadora do setor de Educa ̧ ̃o da Unesco 
no Brasil.  J  existem diversos aplicativos voltados para a educa ̧ ̃o especial, a alfabetiza ̧ ̃o e o 
ensino da matem tica, por exemplo. 
 
No Centro Educacional de Niter i, ainda n ̃o h  consenso sobre quais regras devem ser seguidas. O 
professor Nelson Silva, de hist ria, busca usar os smartphones como ferramenta de pesquisa em suas 
aulas. 
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 Normalmente, os alunos ficam mais estimulados em fazer pesquisas atrav s do celular. Claro que, 

no meio, eles mandam uma ou outra mensagem,  inevit vel. Mas j  tentamos fugir da TV, do v deo. 
N ̃o d  para fugir do celular. O grande n   saber como us -lo em favor do aprendizado  afirma. 
 
Para Priscila Gonsales, diretora do Instituto Educadigital, os professores devem se planejar para incluir 
os celulares no processo de ensino. 
 

  preciso olhar com empatia para os alunos que est ̃o usando seus aparelhos em classe e se 
perguntar: por que o celular est  chamando mais a aten ̧ ̃o deles do que a aula?  aponta Priscila, 

 O professor tem, com os celulares, um 
infinito de possibilidades. Ao traz ̂-los para a sala de aula, a escola pode instruir os alunos sobre temas 
importantes do comportamento cibern tico, como o respeito  privacidade. 
 
No entanto, Maria Rebeca Gomes identifica entre os docentes descren ̧a e falta de conhecimento dos 
aparelhos. 
 

 As escolas devem auxili -los nesse processo, com di logo e forma ̧ ̃o  afirma. 
Dispon ́vel em: http:/ / oglobo.globo.com/ rio/ bairros/ apesar- da-frequente-proibicao-unesco-recomenda-uso- de-celular- 

em-sala- de-aula-14372630# ixzz3OSqwAuu6 
 

2. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 
o tema , apresentando proposta de ação social 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 
Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa 
não chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e o Instituto Vox Populi. Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de 
tão enraizados em parte da sociedade brasileira, acabam sendo encaradas como parte do cotidiano. 
 

r nacional da 

atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético. 
 
Como lida diariamente com o assunto, Moreira ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de dez atitudes 
que os brasileiros costumam tomar e que, por vezes, nem percebem que se trata de corrupção. 
 

• Não dar nota fiscal 
• Não declarar Imposto de Renda 
• Tentar subornar o guarda para evitar multas 
• Falsificar carteirinha de estudante 
• Dar/ aceitar troco errado 
• Roubar TV a cabo 
• Furar fila 
• Comprar produtos falsificados 
• No trabalho, bater ponto pelo colega 
• Falsificar assinaturas 
 

esse raciocínio, seria algo como um menino que hoje não vê problema em colar na prova 

a pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um pouco erradas, 
mas não corruptas, como sonegar impostos quando a taxa é cara demais. 
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Disponível em: http:/ / www.bbc.co.uk/ portuguese/ noti cias/  2012/ 11/ 121024_corrupcao_lista_mdb.shtml. Ada ptado. 

 
Texto 2 
 

 
 

Texto 3 
No Brasil, basta um escândalo de corrupção estampar as manchetes dos jornais para que os 
comentaristas de plantão vociferem palavras de ordem na internet em que exigem, até, a pena de 
morte para os corruptores. Mas esses mesmos gritos raivosos aceitam, pacificamente, os pequenos 
crimes que eles próprios e muitos conhecidos praticam no dia a dia, sem nem mesmo perceber que o 

 
 
Na última semana, um cartaz colado em um muro de uma grande avenida de São Paulo perguntava aos 
passantes: 
municipal que proíbe a colocação de cartazes em locais públicos, trazia um número de telefone e 

toristas que tiveram suas 
licenças para dirigir retiradas por causa do excesso de multas recebidas no trânsito. 
 

do país, é possível comprar diplomas falsos que permitem a participação em concursos públicos e, 
mais comum ainda, atestados médicos, para justificar ausências mais prolongadas no trabalho. 

ele saiba, ou comprar um aparelho decodificador de sinal pela própria internet e usá-lo para sempre 

 
 
Mas a corrupção diária pode ser ainda mais grave. A previdência social, uma das áreas mais afetadas 

reais aos cofres públicos, afirma o Ministério da Previdência Social. O dinheiro estava sendo destinado 
para pessoas que passaram a receber benefícios depois de apresentarem documentos falsos, como 
atestados médicos ou comprovantes de união estável. 
 
Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência do Interesse Público (CRIP) da Universidade Federal de 
Minas Gerais mostrou em 2009 que 77% dos entrevistados acreditavam que a corrupção é um problema 
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grave no país. Ao mesmo tempo, 35% delas concordaram que atitudes como sonegar impostos, 
quando eles são caros, podem ser erradas, mas não corruptas. 
 

Disponível em: http:/ / brasil.elpais.com/ brasil/ 2013 / 12/ 04/ sociedad/ 1386197033_853176.html. Adaptado. 
 

 
Como se você estivesse em uma prova, produza, para as questões 3 e 4,  planejamentos textuais para cada 
um dos temas abaixo, levando em consideração todas as suas etapas: 
 
 

3. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa 
sobre o tema O Trabalho na Construção da Dignidade Humana, apresentando experiência ou proposta 
de ação social, 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 
O que é trabalho escravo 
Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade 
A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma 
pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No 
entanto, persistiram situações que mantém o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus 
patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para formação de pastos, 
produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras 
atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os 

adores, servindo de fachada para que os fazendeiros não 
sejam responsabilizados pelo crime. 
Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Este 
segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem 
à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a 
propriedade da cidade mais próxima. 
 
  

Disponível em: http:/ / www. reporterbrasil.org.br. A cesso em: 02 set.2010 (fragmento). 
Disponível em: http:/ /  revistagalileu.globo.com.  

 
 
Texto 2 
O futuro do trabalho 
Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, voc ̂ trabalhará em casa, seu chefe 
terá menos de 30 anos e será uma mulher. 
Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, 
consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou 
companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes 
conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em 
comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que v ̂m acontecendo há algum tempo: 
a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos 

seu novo livro The Pleasures and Sorrows os works (Os prazeres e as dores do trabalho, ainda inédito 
no Brasil). 
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4. A partir da leitura dos textos 1 e 2, desenvolva o seguinte tema: A GERA ̧ ̃O NEM-NEM  E O FUTURO 
DO PA ́S. Discuta, num texto dissertativo, a rela ̧ ̃o entre o comportamento da chamada gera ̧ ̃o 
Nem-Nem  e os poss ́veis impactos sobre o futuro do Brasil. Defenda um ponto de vista sobre o 

assunto, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste aten ̧ ̃o  
progress ̃o textual,  coes ̃o e  coer ̂ncia. O texto deve ser escrito na modalidade culta da l ́ngua 
portuguesa e deve ter entre 20 e 25 linhas.  
 
Texto 1 

 
 
 
Texto 2 
 
Sem estudo e sem trabalho 
Relat rio do Banco Mundial sobre os "Nem-Nem" mostra tend ̂ncia de melhoria entre mulheres e de 
piora entre homens 

Ant ̂nio Gois  
      
Na semana passada, o Banco Mundial divulgou um relat rio mostrando que um em cada cinco jovens 
latino-americanos de 15 a 24 anos nem estudava nem trabalhava, os chamados Nem-Nem. O estudo 
tem tamb m n meros do Brasil. Por aqui, a propor ̧ ̃o desse grupo n ̃o foge  m dia da regi ̃o. Como 
o tema tem merecido cada vez mais aten ̧ ̃o da opini ̃o p blica, fica a impress ̃o de que o problema 
cresceu. Os dados apresentados pelo Banco Mundial, por m, confirmam o que outros pesquisadores 
brasileiros j  mostravam: o percentual de jovens nessa situa ̧ ̃o se encontra est vel desde 1992, ao 
redor do patamar de 20% (o trabalho analisa n meros at  2013, portanto antes do in cio da atual crise 
econ ̂mica brasileira, que pode afetar esse quadro).  
O estudo, no entanto, chama a aten ̧ ̃o para uma mudan ̧a na composi ̧ ̃o desses jovens, com duas 
tend ̂ncias bem distintas. Entre mulheres, tanto no Brasil quanto no restante da Am rica Latina, a 
not cia  positiva: apesar de ainda serem maioria desse grupo, tem ca do a propor ̧ ̃o das jovens de 15 
a 24 anos sem estudar nem trabalhar. Isso tem acontecido principalmente porque elas t ̂m ficado mais 
tempo na escola. Como a gravidez adolescente  um dos fatores mais associados  entrada de 
mulheres no grupo dos Nem-Nem,  prov vel que a redu ̧ ̃o nas taxas de fecundidade nessa faixa 
et ria tamb m tenha contribu do para esse movimento. 
A tend ̂ncia mais preocupante  verificada entre homens. Mesmo num per odo em que toda a regi ̃o 
verificou crescimento econ ̂mico e redu ̧ ̃o da desigualdade, a propor ̧ ̃o dos jovens de 15 a 24 anos 
sem estudar nem trabalhar cresceu. 
      

Dispon ́vel em: http:/ / glo.bo/ 1f7L3ag. Acesso em: 18/ 02/ 16.  
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

No cartum, há uma alusão aos "rolezinhos", manifestações em que jovens, em geral oriundos de periferias, 

formam grandes grupos para circular dentro de shoppings. Com base no diálogo entre os guardas e nos 

elementos visuais que compõem o cartum, é possível inferir uma crítica do cartunista baseada no seguinte 

fato: 
a) os jovens se descontrolam em grupos muito numerosos 
b) os guardas pertencem à mesma classe social dos jovens 
c) os guardas hesitam no cumprimento de medida repressiva 
d) os jovens ameaçam as atividades comerciais dos shoppings 
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GABARITO 

 

 
 

Exercícios 
 
1. Tema 1 

   
fato, representam os smartphones. Para a atual geração de jovens  que anseia por viver intensamente 
cada segundo  essa ferramenta não poderia ser mais útil. Entretanto, o uso desses aparelhos por este 
segmento da população se tornou tão expressivo que pede uma análise mais cuidadosa sobre seus 
efeitos. 
    Primeiramente, é preciso entender o porquê de esses verdadeiros computadores portáteis atraírem 
tanto esse público. De acordo com dados do CGI.br  Comitê Gestor da Internet no Brasil   o uso de 
smartphones por jovens entre 9 e 17 anos mais que dobrou entre 2012 e 2013. Isso se deve principalmente 
à possibilidade de explorar o mundo e socializar com outras pessoas em qualquer lugar e a qualquer 
momento, sendo este, portanto, um fator decisivo para a adesão em massa por essa parcela da 
população. 
      Ainda olhando por um viés positivo, é impossível dissociar esse recurso dos estudos do público juvenil 
hoje. O aumento na busca por conteúdos acadêmicos, exercícios, aplicativos e plataformas de sites 
voltadas para mídias portáteis são a grande prova disso. No contrafluxo de campanhas desfavoráveis à 
presença dos smartphones em sala de aula, a Unesco lançou em 2013 as Diretrizes de política para a 
aprendizagem móvel, cujo objetivo é planejar a inclusão desse recurso tão comum no dia-a-dia dos 
jovens no cotidiano das escolas e faculdades. 
      Entretanto, não podemos negar que o uso excessivo desses aparelhos pode causar danos à saúde 
desse segmento. Usá-los se torna um hábito e, como todo hábito, de acordo com neurologistas de 
Cambridge e de outras universidades de referência mundo afora, cria anseios. Essas expectativas, muitas 
vezes inconscientes, são responsáveis por gerar distúrbios psicológicos, como a dependência e crises de 
ansiedade, bem como danos físicos, tais como a tão comum entre o público em questão, tendinite.  
      É evidente, portanto, que não podemos ignorar os impactos de se querer ter o mundo todo nas mãos. 
Para potencializar os benefícios dessa inovação tecnológica, algumas atitudes precisam ser tomadas. A 
primeira delas é de responsabilidade da família, base da sociedade, que deve ensinar aos jovens os limites 
de maneira incisiva e convincente. Além disso, é papel da escola procurar destacar o uso inteligente 
desse recurso, com uma maior inclusão dele em seu programa. Por fim, o próprio indivíduo deve se 
policiar, procurar mudar seus hábitos, para que tenha uma vida ao mesmo tempo dinâmica e saudável. 
Assim, viveremos o melhor da tecnologia sem deixar de lado o mundo real. 

 
2. Tema 2 

A capacidade de contornar situações que por vezes se mostram insolúveis e a recorrência de manobras 
previamente elaboradas, que nem sempre se enquadram na legalidade, cujo fim é esquivar-se de 
problemas, configuram o chamado Jeitinho Brasileiro, pauta em inúmeros estudos sociológicos sobre o 
Brasil. Com raízes culturais que remontam à colonização do país, o jeitinho, embora também relacionado 
à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar aos acontecimentos mais inesperados, se sobressai 
negativamente, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 
Primeiramente, é necessário enfatizar que a violação das convenções sociais, além de configurar um 
desvio de conduta, está na contramão dos ideais igualitários desejados por todos. Dessa maneira, 
situações encaradas como parte do cotidiano se mostram nocivas e contribuem para a manutenção de 
um sistema corruptível e desigual. Por isso, a banalização de atos egoístas e transgressores, como furar 
filas, burlar blitz da lei seca, dar ou aceitar troco errado e comprar produtos falsificados, legitima a 
aceitação de grandes corrupções que de tempos em tempos vêm à tona nos noticiários. 
Por outro lado, o jeitinho brasileiro não pode ser encarado como totalmente negativo. Haja vista que a 
habilidade e o engenho para lidar com situações difíceis e até mesmo impossíveis constituem uma 
estratégia de sobrevivência social para muitos, principalmente se o alarmante atual cenário político e 
econômico do Brasil for levado em consideração. Existe, assim, um sentimento muito forte e comum aos 
brasileiros de buscar alegria e ferramentas alternativas para lidar com situações adversas. Mesmo que 
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possa parecer controverso, é necessário encarar que essa característica adquirida no berço é um 
fenômeno muito mais complexo que uma simples dicotomia pode explicar e representar. 
Fica claro, portanto, que há uma complexidade nessa ocorrência social que demonstra uma necessidade 
de avaliação por diferentes ângulos e considerações. Para tanto, é primordial que haja, por parte do 
governo, maior rigor e punição àqueles que praticam atos ilícitos, inibindo a cultura de impunidade; 
também é papel do indivíduo lutar por uma sociedade mais igualitária, sendo ativo na busca por seus 
direitos e não atuando de forma conivente e/ ou omissa aos casos de corrupção de pequenas e grandes 
proporções; por sua vez, cabe a família transmitir valores aos jovens, para que estes se tornem cidadãos 
conscientes, formadores de um novo círculo virtuoso, capaz de alterar o cenário de banalização de 
crimes, constituindo um Brasil no qual o Jeitinho não seja mais visto como característica inerente e 
enraizada no brasileiro. 

 
3. Planejamento pessoal 

 
4. Planejamento pessoal 
 

Questão Contexto 
  
B 
 
O cartum chama a atenção para possíveis vínculos de classe social, de cor e de origem entre aqueles que 

do segundo guarda, 
 (Resposta da banca UERJ) 

 


	Sem nome

