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RESUMO   
 

 

O sistema circulatório tem como função a distribuição de nutrientes e oxigênio para o organismo, bem como 

manter o equilíbrio hídrico do corpo e transportar excretas. Seu órgão central é o coração, bombeando o 

fluido sanguíneo ao longo de vasos.  

Este líquido que circula pode ser a hemolinfa, incolor, como no caso dos insetos, ou o sangue pigmentado, 

como é o caso dos vertebrados, cujas células apresentam um pigmento transportador conhecido como 

hemoglobina. 

Os insetos não precisam de pigmentos sanguíneos pois o transporte de gases é feito de modo 

independente, pelo sistema traqueal.  

O sistema circulatório pode ser:  

• Aberto: O sangue abandona os vasos, sendo derramado em lacunas corporais (hemocele). O sangue 

retorna ao coração, de onde será novamente bombeado aos tecidos. 

• Fechado: O sangue corre sempre em vasos sanguíneos, sem abandoná-los para banhar os tecidos. 

 
A circulação pode ser: 

• Simples: O sangue passa uma única vez pelo coração. 

• Dupla: O sangue passa duas vezes pelo coração para cumprir todas as suas funções. 

 
O trajeto do sangue é sair do coração, ir em direção dos órgãos respiratórios (brânquias ou pulmões), receber 

oxigênio através da hematose, seguir ao corpo (no caso da circulação simples) ou ao coração novamente (no 

caso da circulação dupla) e seguir ao corpo. Depois, retorna ao coração de forma cíclica.  

 

 

Circulação comparada: aprofundamento 
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E ainda pode ser dividida em: 

• Incompleta: Há mistura de sangue venoso (pobre em O2) e sangue arterial (rico em O2, em comparação 

ao venoso) nas cavidades do coração.  

• Completa: O sangue venoso não se mistura ao sangue arterial nas cavidades do coração. 

Classificação nos filos animais 
• Porífero, Cnidário, Platelminto e Nematelminto  o sistema circulatório é ausente, pois não possuem 

estruturas para a circulação de substâncias 

• Moluscos, Artrópodes 

em lacunas para abastecer as células 

• Anelídeos, Moluscos (Cephalópodes) e Cordados hada, onde o sangue circula 

o tempo inteiro dentro de vasos, sem contato direto com as células. 

O sistema circulatório surge primeiramente nos anelídeos. Entre os animais, a circulação é classificada: 

Anelídeos: Circulação fechada, se dá pelo bombeamento de sangue por corações laterais.  

 

 

Moluscos: Circulação aberta, com exceção dos cefalópodes (polvos, lulas e nautilus), cuja circulação é 

fechada. 

 
 

Artrópodes: Aberta (embora alguns crustáceos apresentem circulação semi-fechada) 

 
Não há conexão com o sistema respiratório no caso dos insetos, sua hemolinfa não apresenta pigmentos 

respiratórios 
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A evolução da circulação fechada está relacionada com as cavidades encontradas no coração, onde o sangue 

sempre entrará pelos átrios e sairá pelos ventrículos. Vamos entender como se deu a evolução deles: 

• Peixes  circulação é simples e venosa, pois o coração com apenas um átrio e um ventrículo bombeia 

apenas o sangue venoso.  

•  possui circulação dupla, pois possui dois átrios e um ventrículo. Cada átrio receberá um tipo 

de sangue (arterial ou venoso) e ocorrerá a mistura no ventrículo 

•  possuem circulação dupla, pois possui dois átrios e um ventrículo. Cada átrio receberá um tipo 

de sangue (arterial ou venoso) e ocorrerá a mistura no ventrículo. A diferença em relação aos Anfíbios é 

que o ventrículo já possui uma estrutura que permite que ocorra menos mistura, chamada Septo de 

Sabatier 

•  eles já possuem o coração com 4 cavidades, tendo uma maior separação do sangue 

arterial com o venoso, porém ainda ocorre uma pequena mistura de sangue arterial com venoso no 

Forâmen de Panizza 

•  Possuem circulação dupla e completa, com o coração dividido em dois átrios e 

dois ventrículos os quais não ocorre mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Acredita-se que a 

circulação completa favoreceu a endotermia.  

A diferença entre as aves e mamíferos é a posição da aorta. Nos mamíferos, é voltada para a esquerda, 

enquanto que nas aves, vira para a direita.  

 

Vertebrados (resumo): 

Peixes  
• simples 

• completa 

• pelo coração dos peixes só o sangue venoso passa pelo coração, 

 uma vez que a oxigenação é feita pelas brânquias. 

• 1 átrio 

• 1 ventrículo 

Anfíbios 
• dupla 

• incompleta 

• mistura de sangue acontece  

no ventrículo 

• 2 átrios 

• 1 ventrículo 

Répteis 
• dupla                                                                                                   

• incompleta                                                                                            

• sépto de Sabatier (ventrículo parcialmente dividido)                           

• 2 átrios                                                                                                                     

• 1 ventrículo                                                              
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*Crocodilos são exceção:   

• 2 átrios 

• 2 ventrículos 

• incompleta: comunicação pelo forame de Panizza 

Aves e mamíferos 
• dupla 

• completa 

• 2 átrios 

• 2 ventrículos 

• sistema circulatório participa da homeotermia 

Circulação humana 
Nos seres humanos, a circulação é fechada, dupla e completa, e o órgão central deste processo é o coração. 

 
O coração humano é dividido em quatro cavidades: Dois átrios e dois ventrículos, esquerdos e direitos. 

O sangue venoso chega ao coração pelas veias cavas, indo para o átrio direito. Do átrio direito, o sangue é 

bombeado ao ventrículo direito, que manda o sangue para os pulmões pelas artérias pulmonares, onde o 

sangue venoso será oxigenado, tornando-se arterial, através do processo da hematose. 

O sangue, agora arterial, volta ao coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo, passa 

ao ventrículo esquerdo, e deixa o coração pela artéria aorta, que distribuirá o sangue pelo corpo, 

completando o ciclo. 

Entre o átrio direito e o ventrículo direito há a válvula tricúspide, que impede o refluxo de sangue durante a 

contração do ventrículo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula mitral, ou bicúspide. 

Os movimentos cardíacos são conhecidos como sístole e diástole. 

A contração é chamada sístole, enquanto o relaxamento é chamado diástole. 

Para manter o ritmo cardíaco, enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole, e vice-

versa. 

 
Os principais vasos sanguíneos são as veias, as artérias e os capilares. 

As artérias são aquelas que saem do coração, levando sangue aos tecidos ou aos pulmões, e não aquelas que 

carregam sangue oxigenado, como se acreditava antes. Suas paredes vasculares são fortes, pois o sangue 

passa por elas com alta pressão. 
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As veias conduzem sangue até o coração, vindo dos tecidos ou dos pulmões, não necessariamente 

carregando apenas sangue venoso (pobre em oxigênio). Como a pressão é menor, não apresentam paredes 

tão espessas quanto as artérias. Válvulas auxiliam no percurso do sangue ao coração, impedindo o refluxo de 

sangue na direção contrária devido a gravidade ou outras forças. 

Os capilares são canais extremamente finos, e permeiam substâncias entre a corrente sanguínea e as células. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Um pesquisador, realizando experiências a fim de estudar a circulação em grupos de animais, injetou 

hemácias marcadas radioativamente no átrio esquerdo de tartarugas e coelhos. Em qual grupo de 

animais o aparecimento de radioatividade no nível pulmonar poderá ser detectado mais rapidamente? 

Por quê? 

2. Responda:  

a) Na evolução dos vertebrados, qual a estrutura do coração que permitiu a separação completa entre 

o sangue venoso e o arterial?  

b) Qual é a vantagem fisiológica de tal separação? 

3. A linfa apresenta composição semelhante à do plasma sanguíneo e contém células que participam da 

resposta imune. Qual das alternativas abaixo está correta em relação ao sistema linfático?  

a) Os gânglios linfáticos são responsáveis pela produção dos glóbulos brancos e das hemácias. b) Os 

gânglios linfáticos são densamente irrigados pelo sangue.  

b) O baço faz parte do sistema linfático, pois é composto em grande parte por tecido linfoide; além 

disso, é responsável pela destruição dos glóbulos brancos velhos.  

c) Os vasos linfáticos apresentam a mesma estrutura dos vasos sanguíneos, porém possuem uma rede 

de distribuição própria, independente do sistema sanguíneo.  

d) O sistema linfático capta o líquido tissular e o reconduz à circulação. 

4. Compare a circulação sanguínea em um mamífero e em um peixe ósseo. O que acontece com a 

pressão sanguínea em cada um dos casos? 

5. A figura abaixo representa vários padrões de coração de vertebrados. Qual sequência indica a ordem 

crescente da eficiência circulatória, com relação ao transporte de gases, conferida pelos três 

corações? 

 
a) 1, 2, 3 

b) 1, 3, 2 

c) 3, 2, 1 

d) 2, 1, 3 

e) 3, 1, 2 

6. Na edição brasileira da revista "Scientific American" de abril de 2003, Richard Prum e Alan Brush 

publicaram o artigo intitulado "A controvérsia do que veio primeiro, penas ou pássaros?", no qual 

afirmam: "Agora sabemos que as penas surgiram pela primeira vez num grupo de dinossauros 

terópodes e diversificaram-se em variedades essencialmente modernas em outras linhagens de 

terópodes anteriores à origem dos pássaros.  

Entre os numerosos dinossauros com penas, as aves representam um grupo particular que desenvolveu 

a capacidade de voar usando as penas de seus membros dianteiros especializados e da cauda."  

Contrariamente ao que ocorre com os ossos, os órgãos dos vertebrados não fossilizam.  

Ainda assim, é correto supor que o coração dos dinossauros terópodes mencionados no texto 

apresentavam 

a) uma câmara (um proto-átrioventricular).  

b) duas câmaras (um átrio e um ventrículo).  

c) três câmaras (um átrio e dois ventrículos).  

d) três câmaras (dois átrios e um ventrículo).  

e) quatro câmaras (dois átrios e dois ventrículos). 
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7. Na questão a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos.  

Durante os primeiros 4.700 anos da história escrita da humanidade, desconhecia-se o fato mais 

elementar sobre o sangue - que ele circula. Foram William Harvey (1578-1657) e Marcello Malpighi (1628-

1694) que, no século XVII, demonstraram esse fato.  

O conhecimento sobre a importância evolutiva dos sistemas circulatórios, sua estrutura e as funções 

orgânicas a eles relacionadas permite afirmar:  

(01) O fato de o sangue circular atende à necessidade de distribuição de substâncias às diversas partes  

  do organismo.  

(02) A manutenção da corrente sanguínea dentro de artérias, capilares e veias caracteriza o sistema  

circulatório fechado.  

(04) O sistema circulatório foi fundamental para o sucesso evolutivo dos animais pluricelulares.  

(08) As funções exercidas através do sistema circulatório prescindem da presença de células no  

sangue.  

(16) Um sistema circulatório aberto dispensa a presença de uma estrutura propulsora do sangue.  

(32) A presença de pigmentos sanguíneos está associada à função protetora do sistema circulatório.  

Soma (      ) 

8. Os esquemas A, B e C mostram o sistema cardiovascular de vertebrados. 

 
a) Classifique o tipo de circulação sanguínea apresentada em cada esquema, indicando em qual 

grupo de vertebrados ocorre.  

b) Identifique qual o tipo de vaso representado por 1 e 2, explicando como varia a pressão sanguínea 

e a velocidade de condução do sangue nesses vasos. 

9. O zumbido do vôo de um pernilongo é produzido pelo movimento de suas asas. Essa intensa atividade 

muscular, requerendo alto consumo de oxigênio, é compatível com o tipo de sistema circulatório dos 

insetos? Explique. 

10. Um animal tem quatro cavidades no coração, com a artéria aorta voltada para a direita, e apresenta 

hemácias nucleadas 

a) A que classe de vertebrados pertence este animal?  

b) Cite outra característica exclusiva desta classe. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 
O coração de aves e mamíferos é aparentemente semelhante. Qual característica permitiria diferenciar 

um coração humano de uma coruja, além do tamanho? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. Nas tartarugas, pois o sangue arterial se mistura com o sangue venoso no ventrículo (separação 

incompleta  coração com apenas três cavidades), e segue diretamente para os pulmões. Já nos coelhos, 

o sangue arterial não se mistura com o venoso, e ele deveria fazer toda a grande circulação para então 

retornar ao coração e seguir para o pulmão pela artéria pulmonar. 

2.  

a) O septo interventricular. 

b) Com essa separação o sangue arterial e o venoso não se misturam, o que permite uma melhor 

oxigenação dos tecidos. 

3. e 

O excesso de líquido do extracelular é transportado novamente para a circulação por meio dos vasos 

linfáticos.  

4. Os peixes apresentam circulação fechada, simples, coração com duas câmaras e pressão sanguínea 

inferior à do mamífero. Os mamíferos apresentam circulação fechada dupla, e pressão sanguínea superior 

à do peixe. 

5. e 

Sabe-se que, quanto menor a mistura de sangue, maior a eficiência do sistema circulatório. Assim, um 

coração tricavitário é o menos eficiente, enquanto que o coração com as 4 câmaras completas possui 

maior eficiência. 

6. e 

A presença de penas indica ser um animal com descendente em comum com as aves. As aves possuem 

4 câmaras cardíacas, sendo dois átrios e dois ventrículos).  

7. 01 + 02 + 04 = 07 

(08) incorreta. As células sanguíneas são fundamentais para as funções desse tecido 

(16) incorreta. O coração é a bomba que mantém o sistema circulatório em funcionamento 

(32) incorreta. Os elementos protetores são os glóbulos brancos, enquanto que os pigmentos  

respiratórios estão envolvidos com o transporte de gases.  

8.  

a) A - Circulação fechada simples; ocorre na maioria dos peixes. B - Circulação fechada, dupla e 

incompleta; ocorre nos anfíbios. C - Circulação fechada, dupla e completa; ocorre nos mamíferos. 

b) 1 - Artéria aorta; pressão sanguínea e velocidade de fluxo elevadas. 2 - Veia cava; pressão sanguínea 

e velocidade de fluxo baixas. 

9. Os insetos possuem circulação aberta, lenta e sangue sem pigmento respiratório, o que é incompatível 

com o alto consumo de oxigênio por esses animais. O alto consumo para a produção de energia na 

respiração celular é possível graças ao sistema respiratório traqueal que leva o oxigênio diretamente às 

células dos tecidos. 

10.  

a) Aves.  

b) Penas. 

 

Questão contexto 

A direção da aorta. Nos mamíferos, ela é voltada para a esquerda, enquanto que nas aves, se posiciona 

para a direita.  
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EXERCÍCIOS 
 

1. Observe os esquemas referentes a sistemas respiratórios animais. 

 
Com base nesses esquemas e em conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar-se que: 

a) 1 e 2 são comuns a vertebrados e invertebrados. 

b) 3 independe do sistema circulatório. 

c) 3 e 4 referem-  

d) 4 pode pertencer a um animal com coração tetracavitário. 

e) O sistema branquial não se inclui entre os esquemas representados. 

2. O esquema abaixo apresenta um modelo simplificado de nosso sistema respiratório. Assinale a(s) 

proposição(ões) CORRETA(S) sobre o mesmo e suas relações com os demais sistemas orgânicos. 

(01)  

inspirado. 

(02) A traquéia é um tubo formado por anéis ósteocartilaginosos que lhe dão rigidez e boa  

sustentação. 

(04) A hematose ocorre nos alvéolos, com a troca do oxigênio atmosférico pelo gás carbônico 

sanguíneo. 

(08) Pessoas portadoras de fenda palatina produzem sons anasalados pois, quando falam, o ar sai  

tanto pela boca como pelo nariz. 

(16) O esquema apresenta apenas o pulmão direito visto ser ele o principal, tendo o esquerdo função  

secundária. 

Soma: (     ) 

3. João, com o sobrenome de Limeira, agrediu e insultou a moça, irritado 

naturalmente com os seus desdéns. Martinha recolheu-se à casa. Nova agressão, à porta. 

 

João Limeira aproximou-se, ela deu-lhe uma punhalada, que o matou instantaneamente. 
Machado de Assis. O punhal de Martinha, 1894. 

Perfurações no tórax, provocadas por objetos pontiagudos como facas e punhais, ainda que não 

atinjam qualquer órgão vital, se permanecerem abertas podem matar o sujeito por asfixia. 

Explique por que isso pode ocorrer. 

4. A respeito dos pigmentos respiratórios, é correto afirmar.  

a) Realizam o transporte de todo o CO2.  

b) Aumentam a capacidade do sangue de transportar O2.  

c) Nos vertebrados estão dispersos no sangue.  

d) Nos invertebrados, encontram-se no interior das hemácias.  

e) Os dos crustáceos chamam-se carboemoglobina. 

 

 

 

Exercícios: Respiração comparada 
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5. Há pouco mais de 400 milhões de anos, alguns peixes tropicais começaram a desenvolver uma 

estratégia respiratória (respiração aérea) que se tornou uma vantagem evolutiva para a ocupação de 

águas com baixa concentração natural de oxigênio, como as dos rios da Amazônia. Recentemente, um 

dos problemas que têm preocupado os ambientalistas é o derramamento acidental de petróleo em 

rios da Amazônia, com a formação de uma película de óleo sobre a superfície dos rios. Estudos 

realizados por pesquisadores brasileiros demonstraram que algumas espécies de peixe podem ser mais 

afetadas por este tipo de acidente ambiental. 
Adaptado de Revista Pesquisa FAPESP n¡. 87, 2003. 

Tendo como referência o texto, responda. 

a) Qual é a estrutura presente em alguns peixes, que possibilita a respiração aérea? Cite uma 

segunda função dessa estrutura. 

b) Comparando os peixes pirarucu ( Araipama gigas , que tem respiração aérea obrigatória) e boari 

(Mesonauta insignis, que retira todo o seu oxigênio da água), qual dos dois seria mais 

imediatamente afetado pelo derramamento de petróleo nos rios? Por quê? 

6. A utilização e manipulação de materiais produzidos com amianto foram proibidas, pois esta substância 

é prejudicial à saúde das pessoas que trabalham na produção de caixas de água, telhas e revestimentos. 

As fibras de amianto, por serem finíssimas, quando inaladas penetram, por exemplo, nos pulmões, 

alojando-se nas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas.  

a) Em que estrutura dos pulmões se alojam as fibras de amianto? Explique como se realizam as trocas 

gasosas.  

b) Além do pulmão, que outras estruturas permitem trocas gasosas nos animais? 

7. Três grupos de sapos foram mantidos em três temperaturas diferentes: 5°C, 15°C e 25°C. O gráfico a 

seguir foi construído a partir das medidas das quantidades de gases trocados entre os animais e o 

ambiente em cada uma dessas temperaturas. 

a) 

Justifique essa afirmação, com base nos dados do gráfico.  

b) Um sapo inalou gás oxigênio radioativo. Qual será a primeira substância, diferente de gás oxigênio, 

a ser identificada nas mitocôndrias das células desse sapo? 

8. De que maneira o gás oxigênio e os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos chegam às 

diversas células do corpo de  

a) uma planária?  

b) um inseto? 
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9. Os esquemas abaixo representam estruturas respiratórias presentes em vertebrados. Assinale a 

alternativa correta.  

a) 1 representa a bexiga natatória presente em alguns peixes ósseos para compensar a ausência de 

brânquias.  

b) 2 representa pulmões de anfíbios, funcionais tanto na água como no ar.  

c) Pigmentos respiratórios estão presentes somente nos indivíduos com pulmões mais 

desenvolvidos, como o da figura 4.  

d) A grande superfície da estrutura representada em 4 garante a possibilidade de homeotermia.  

e) 3 representa pulmões de répteis que teriam originado, por evolução, os pulmões somente de 

mamíferos. 

10. Em uma conhecida canção do cancioneiro popular de Minas Gerais são feitas as perguntas: Como 

pode um peixe vivo viver  

a) Que órgão permite a um peixe respirar e manter-se vivo na água, mas não lhe permite viver fora 

dela? Como esse órgão exerce essa função?  

b) Qual a razão do termo água fria, ou seja, por que há restrições à temperatura da água? 

11. Dos sistemas respiratórios abaixo descritos, qual é o único que não depende do sistema circulatório 

para fazer o transporte de gases? 

a) As brânquias de um caranguejo. 

b) Os pulmões de um réptil. 

c) A pele de uma minhoca. 

d) O sistema traqueal de um inseto. 

e) As brânquias de um peixe. 

12. O gráfico abaixo mostra os resultados de uma experiência feita para comparar o papel da pele ao dos 

pulmões, em certa espécie de sapo do hemisfério norte. 

 
Sobre esses dados fizeram-se as seguintes afirmações: 

I. Nos meses mais frios, a respiração cutânea predomina sobre a pulmonar. 

II. Nos meses em que o metabolismo dos animais é mais intenso, predomina a respiração pulmonar. 

III. A respiração cutânea é praticamente constante ao longo do ano. 

É correto o que se afirmar em: 

a) I, somente. 

b) II, somente. 

c) III, somente. 

d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

Qual a vantagem evolutiva de as hemácias serem anucleadas nos mamíferos? 

Essa formatação da célula sanguínea lhe confere uma característica que vai muito além da sua 

fisiologia, seu formato auxilia na captação do oxigênio favorecendo uma grande relação entre 

superfície e volume, ou seja, as tornam mais eficazes nesse trabalho. Assim, as hemácias dos mamíferos 

são mais eficientes no transporte de oxigênio e produção de energia quando comparados com os 

demais vertebrados. Todavia, como as hemácias não possuem núcleo elas são incapazes de se 

reproduzir e apresentam uma vida muito curta, em torno de 120 dias nos humanos, ou seja, para que 

possamos ter as hemácias suficientes diariamente a nossa medula óssea trabalha arduamente para 

renovar constantemente o nosso estoque diário. 

 

 
Já as hemácias presentes no sangue das aves são células elípticas e com um núcleo também elíptico. 

Por apresentarem um núcleo, essa célula já apresenta uma característica fundamental que difere das 

hemácias dos mamíferos que é a capacidade de realizar a mitose, ou seja, ela pode se reproduzir e por 

isso apresenta uma vida mais longa. Essa propriedade de realizar a mitose lhes garante uma melhor 

produção de células sanguíneas nestas espécies e evita a sobrecarga dos órgãos hematopoiéticos, 

como o fígado. 
Disponível em: <http://diariodebiologia.com/2016/06/qual-a-vantagem-evolutiva-das-hemacias-serem-anucleadas-nos-

mamiferos/> 

 

Qual a semelhança entre esses animais no que se refere à regulação da temperatura corporal e qual a 

relação com o sistema respiratório? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. e 

A alternativa A está correta: os sistemas respiratórios 1 e 2 são do tipo cutâneo, sendo 1 uma forma direta 

com difusão célula a célula e 2 indireta com participação de vasos sanguíneos. Esses processos ocorrem 

tanto em invertebrados quanto vertebrados, podendo ser encontrados em platelmintos, nematelmintos, 

anelídeos e anfíbios adultos. A alternativa B está correta: o sistema representando é uma traqueia. Essa 

estrutura se abre na parede corporal através de um espiráculo e penetra no corpo do animal, levando os 

gases diretamente até os tecidos. Portanto, é independente do sistema circulatório. A alternativa C está 

correta: os sistemas 3 e 4 são adaptados para trocas gasosas em ambiente aéreo, onde a concentração 

de oxigênio é maior. O número 3 é uma traqueia e o 4 representa a estrutura de alvéolos pulmonares. A 

letra D está correta: a estrutura alveolar está presente em corações com 4 cavidades (2 átrios e 2 

ventrículos), como presente em aves e mamíferos. A alternativa E está incorreta: as brânquias são 

estruturas delgadas, altamente vascularizadas e adaptadas para trocas gasosas em ambiente aquático. A 

água entra por difusão, da água para os capilares sanguíneos, de forma semelhante ao que ocorre no 

sistema 2. 

2. 13 (01, 04 e 08) 

(01)  correta. As cavidades nasais e a boca são os locais de entrada do ar que se dirige ao nosso sistema 

 respiratório. O ar que entra pelas fossas nasais é filtrado, umedecido e aquecido, antes de ir para a  

traquéia. Cílios que revestem o epitélio das fossas nasais retêm partículas de sujeira e          

microorganismos que existem no ar. 

(02)  incorreta. A traqueia é constituída de tecido muscular liso, reforçada com peças cartilaginosas em  

  

(04)  correta. Os alvéolos são pequenas bolsas abertas de um dos lados e com uma parede altamente 

vascularizada. É nela que ocorre a hematose pulmonar (troca do oxigênio atmosférico pelo gás  

carbônico sanguíneo). 

(08)  correta. Para o ar e os sons não escaparem pelo nariz, o palato mole e a faringe se movimentam, 

  c  

  assim o ar e o som saem somente pela boca. Graças à fenda palatina, o som que deveria sair somente  

 pela boca sai também pelo nariz, aumentando a nasalidade da fala. 

(16)  incorreta. Os dois pulmões possuem alta importância respiratória. 

3. Perfurações no tórax podem causar morte por asfixia, pois igualam a pressão torácica à pressão 

atmosférica. Para que os movimentos respiratórios ocorram, deve haver diferença de pressão externa e 

interna. 

4. Os pigmentos respiratórios aumentam a capacidade de transporte de gases. Importante lembrar que os 

artrópodes transportam gases pelo sistema traqueal, independente do sistema circulatório. As hemácias, 

glóbulos vermelhos, permitem a concentração dessas substâncias.  

5.  

a) a bexiga natatória possibilita a respiração e no equilíbrio hidrostático. 

b) O mais afetado seria o pirarucu, pois na tentativa de obtenção do ar atmosférico ingeriria petróleo, 

rico em hidrocarbonetos, tóxico ao peixe. 

6.  

a) As fibras de amianto se alojam nos alvéolos pulmonares. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos com 

os capilares sanguíneos, com a entrada do oxigênio na corrente sanguínea e a saída do gás carbônico 

desta para os alvéolos, ambos por difusão. 

b) Outras estruturas são as brânquias (ex.: em peixes no geral), bexiga natatória (ex.: em peixes 

fisóstomos), traqueias (ex.: em insetos), superfície do corpo (ex.: em planárias e minhocas). 

7.  

a) O gráfico mostra que em temperaturas mais baixas (5ºC) a pele tem importância maior na respiração 

do que os pulmões, invertendo-se a situação quando as temperaturas aumentam (15ºC e 25ºC). 

Podemos inferir, portanto, que ao longo do ano os papéis de pele e pulmões na respiração mudam 

em função das temperaturas do ambiente.  
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b) A primeira substância a ser identificada é a água (H2O*), produto da respiração celular aeróbia. 

Observação: em respeito ao rigor científico, não é lícito unir os pontos referentes às diferentes 

temperaturas no experimento em questão, construindo curvas. Na verdade, foram obtidos apenas 

dados referentes a três temperaturas distintas, sem que se possa inferir o que ocorreria em 

temperaturas intermediárias. 

8.  

a) Na planária, não existem sistemas respiratório e circulatório. Assim, o oxigênio do meio e os 

nutrientes resultantes da digestão chegam às diversas células do corpo por simples difusão.  

b) No inseto, o oxigênio chega diretamente às células por meio de traqueias e de suas ramificações. 

Os nutrientes são distribuídos pelo sistema circulatório aberto (hemolinfa e hemocelas). 

9.  d 

Animais homeotérmicos são capazes de regular a própria temperatura. São eles: aves e mamíferos, que 

possuem o sistema respiratório e cardiovascular mais desenvolvidos.  

10.  

a) Os peixes respiram através de brânquias. Esses órgãos estão adaptados às trocas gasosas entre o 

sangue e a água, por difusão.  

b) A água fria apresenta maior teor de oxigênio dissolvido do que a água em maiores temperaturas. 

Além disso, para um peixe que está adaptado à água fria, um aumento na temperatura do ambiente 

poderia prejudicar seu metabolismo. 

11. O sistema traqueal dos insetos é independente do sistema circulatório, tanto que a hemolinfa não possui 

pigmentos respiratórios.  

12. e 

Todas estão corretas 

Atenção! Os meses mais frios no hemisfério norte são de novembro a fevereiro.  

 

Questão contexto 

Aves e mamíferos são homeotérmicos, ou seja, possuem a capacidade de regular a temperatura corporal. 

Para isso, necessitam de grande eficiência nas trocas gasosas, para garantir que haja oxigênio suficiente 

para manter o alto metabolismo necessário para sustentar essa característica.  



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Rubens Oda 

Monitor: Sarah Schollmeier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

 

RESUMO   
 

Filo Cordados 
O que define um representante do filo Chordata é a apresentação, em alguma etapa da vida, da notocorda. 

Essa estrutura pode permanecer em alguns indivíduos, mas é substituída nos vertebrados pela coluna 

vertebral.  Vale lembrar que são também deuterostômios, triblásticos e celomados, com simetria bilateral 

e segmentação no período embrionário. Além disso, seu sistema digestório é completo, com corpo 

segmentado (pelo menos no período embrionário) e endoesqueleto para sustentação. 

 

 

Atenção! A notocorda não forma o sistema nervoso. Sua função é orientar o eixo do embrião.  

No desenvolvimento embrionário, além da notocorda, os cordados apresentam um sistema nervoso dorsal, 

fendas branquiais e cauda.  

Nós, seres humanos, pertencemos ao filo dos cordados.  

É dividido em 3 subfilos:  

• Urocordados 

• Cefalocordados 

• Craniados (vertebrados) 

Os urocordados e os cefalocordados são chamados de protocordados, de ambiente aquático marinho. Os 

craniados englobam as feiticeiras e os vertebrados.  

 

Urocordados:  ascídias.  

 

Cordados: aprofundamento 
21 

set 
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São animais sésseis (fixos) e marinhos, em forma de barril. Possuem a notocorda na fase larval, que possui 

vida livre antes de se fixar a um substrato.  

A ascídia pode viver em colônias ou solitária.  

No sifão inalante, ocorre a entrada da água do mar, para reter plânctons nas fendas branqiais. Por meio do 

endóstilo, passa ao estômago. 

As excretas são eliminadas pelo ânus, que se abre no átrio e sai pelo sifão exalante.  

O sistema circulatório é parcialmente aberto e passa pelas fendas branquiais onde é oxigenado.  

Possuem um gânglio cerebral, de onde saem eferências nervosas para o corpo.  

A maior parte é monoica, com reprodução sexuada e fecundação externa. No entanto, pode haver 

brotamento (reprodução assexuada).   

 

Cefalocordados: Anfioxo. 

São animais pequenos, de corpo achatado e encontram-se enterrados em locais arenosos. Músculos 

longitudinais permite a divisão em miotomos e a notocorda se mantém com a função estrutural mesmo no 

indivíduo adulto. 

 
Sua faringe possui cílios que direcionam a água para a boca, passando pelas fendas faríngeas para haver a 

retenção de alimento.  

O sistema circulatório é fechado e o respiratório é realizado pela superfície do anfioxo em maior grau, embora 

haja a presença de brânquias. Órgãos sensoriais estão presentes para reconhecer o tato e ocelos percebem 

a incidência de luz. A excreção é feita pelos protonefrídeos, responsáveis pela filtração. São animais dioicos, 

com fecundação externa e desenvolvimento indireto (possui fase larval) 

 

 

Vertebrados 
São divididos nas superclasses: Pisces e Tetrapoda. 

A primeira inclui as classes Agnatha, Chondrichthyes e Osteichthyes. A superclasse Tetrapoda engloba: 

Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia. 

 

Agnatos (sem mandíbula):  

Possuem corpo cilíndrico e alongado, com seus principais representantes as lampreias e peixes-bruxa (ou 

feiticeira). Possuem uma única nadadeira na região caudal. São chamados de ciclostomados pela boca 

circular 
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• Agnatha Myxine (peixes-bruxas) 

 
• Petromyzontida (lampreias). 

 

Gnathostomata  
A superclasse Gnathostomata é dividida em seis 

classes: Condricthyes, Osteicthyes, Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia.  

Sua grande característica é a presença de mandíbula, derivada de arcos branquiais. Além disso, possuem 

membros em pares, com dentes formados por dentina e canais semicirculares na orelha. 

Condríctes 
Representados pelos tubarões e raias, tendo como principal característica o esqueleto cartilaginoso. Dentre 

as demais características, possuem: 

• Respiração branquial através das fendas branqueais 

• Coração com duas cavidades 

• Circulação simples e venosa 

• Flutua através do fígado desenvolvido e oleaginoso 

• Possui linha lateral que captam vibrações na água 

• Possuem ampolas de lorenzini que ajudam na captação das presas 

• Excretam ureia, com rins mesonéfrons 

• Fecundação interna, com maior parte sendo ovovivíparos 

Osteíctes 
Chamados de peixes ósseos, possuem esqueleto ósseo. Possuem as seguintes características: 

• Respiração branquial através dos opérculos 

• Coração com duas cavidades 

• Circulação simples e venosa 

• Flutua através da bexiga natatória 

• Possui linha lateral que captam vibrações na água 

• Excretam amônia, com rins mesonéfrons 

• Fecundação externa ou interna 

 

Anfíbios 
Os anfíbios possuem grande dependência da água para o seu desenvolvimento apesar de poderem transitar 

no ambiente terrestre. São algumas características deste grupo: 

• Coração com 3 cavidades (dois átrios e um ventrículo) 
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• Circulação dupla incompleta (o sangue arterial e o venoso se misturam no ventrículo) 

• Respiração larval através das brânquias e nos adultos pulmonar (pulmão saculiforme) e cutânea 

• Excretam amônia e possuem rim mesonéfrico na fase larval. Já nos adultos os excretam ureia e 

possuem rim metanéfrico 

• Fecundação externa com fase larval aquática 

Répteis 
São os primeiros a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, possuindo adaptações que evitam a 

dependência da água. As características deste grupo são: 

• Coração com 3 cavidades (dois átrios e um ventrículo com septo de Sabatier). Os crocodilianos são 

exceção, já que possuem coração com 4 cavidades (2 átrios e 2 ventrículos), com o Forâmen de Panizza 

permitindo, ainda, a mistura do sangue 

• Circulação dupla incompleta (o sangue arterial eo venoso se misturam no ventrículo ou no Forâmen de 

Panizza) 

• Pulmão parenquimatoso 

• Pele queratinizada 

• Excretam ácido úrico 

• Fecundação interna (ovíparos) 

• Ovo com casca evitando a desidratação 

Aves 
Esta classe é caracterizada por seres endotérmicos (mantém a temperatura corpórea constante 

independentemente da temperatura do ambiente) que possuem penas como característica principal. As 

demais são: 

• Pulmão alveolar com sacos aéreos (os sacos aéreos auxiliam ao voo enchendo de ar) 

• Membros anteriores transformados em asas 

• Ossos pneumáticos (ossos ocos) 

• Possuem glândula uropigiana para impermeabilização das penas 

• Coração com 4 cavidades (2 átrios e 2 ventrículos) 

• Circulação dupla completa (não ocorre mistura de sangue arterial com o venoso) 

• Rim metanéfrico 

• Excretam ácido úrico 

• Fecundação interna (ovíparos) 

• Ovo com casca evitando a desidratação 

Mamíferos 
A característica típica dos mamíferos que os classificam é a presença de glândulas mamárias. Além disso, 

outras características típicas dos mamíferos é a presença de placenta e pelos. Além disso, existem outras 

características marcantes dos mamíferos como: 

• Pulmão alveolar com a presença do diafragma 

• Animais endotérmicos  

• Coração com 4 cavidades (2 átrios e 2 ventrículos) 

• Circulação dupla completa (não ocorre mistura de sangue arterial com o venoso) 

• Rim metanéfrico 

• Excretam ureia 

• São girencéfalos (cérebro possui dobras aumentando a superfície de contato) 

• Fecundação interna (vivíparos) 

• Possuem hemácias anucleadas 
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EXERCÍCIOS   
 

1. A seguir estão mencionadas algumas características dos peixes. Assinale apenas aquelas que ocorrem 

nos osteíctes: 

(01) cauda dificerca ou homocerca 

(02) válvula espiral 

(04) bexiga natatória 

(08) escamas ctenóides 

(16) boca terminal 

(32) ampolas de Lorenzini e cloaca  

Soma: (    ) 

2. Esqueleto formado somente por tecido cartilaginoso ocorre nos: 

a) cações e nas raias. 

b) lambaris e nas piranhas. 

c) lambaris e nos dourados. 

d) cações e nas piranhas. 

e) dourados e nas raias. 

3. Os anfíbios tentaram conquistar o meio terrestre, porém não o conseguiram totalmente devido à 

reprodução. Quanto à reprodução dos anuros, é correto dizer, exceto: 

a) Os anuros são dioicos, apesar dos órgãos de Bidder nas fêmeas. 

b) Apresentam fertilização cruzada e externa, com cópula. 

c) O desenvolvimento é indireto com larvas e girinos. 

d) Muitos anfíbios são ovulíparos e protegem os ovos com cordões gelatinosos. 

e) A fecundação dos anfíbios é semelhante à dos peixes ósseos, mas com cópula.  

4. Considere as afirmações sobre a reprodução dos répteis: 

I. Eles são cordados que se reproduzem sexualmente, dispensando órgãos copuladores. 

II. Quanto à forma de se reproduzirem, eles são animais considerados intermediários entre os  

peixes, anfíbios e os mamíferos. 

III. Neles a fertilização é interna. 

IV. Em determinadas serpentes, ocorre o desenvolvimento interno. 

Das afirmativas relacionadas, estão corretas: 

a) Apenas II, III e IV 

b) Apenas I, II e IV 

c) Apenas I e II 

d) Apenas I e IV 

e) I, II, III e IV 
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5. Assinale a afirmação correta em relação aos répteis: 

a) são os primeiros animais amniotas na escala animal; 

b) algumas ordens apresentam fecundação externa; 

c) apresentam sempre o coração incompletamente dividido em 4 câmaras: 2 átrios distintos e 2 

parcialmente separados; 

d) não fazem parte do ecossistema marinho; 

e) são animais agressivos, mas só entre os ofídios encontramos indivíduos peçonhentos. 

6. As afirmativas a seguir se referem às aves: 

I. Sacos aéreos e ossos pneumáticos constituem importantes adaptações das aves para o vôo. 

II. Penas têm origem a partir da mesoderme, sendo revestidas por uma epiderme de constituição 

córnea. 

III. Ácido úrico compreende o tipo de excreção nitrogenada. 

IV.  A pele é, caracteristicamente seca, aglândular, com exceção da urupigeana.  

São corretas as afirmativas: 

a) I, II, III e IV; 

b) I, III e IV apenas; 

c) I e III apenas; 

d) II e IV apenas; 

e) III e IV apena. 

7. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O órgão produtode som nas aves é a siringe, situada na parte inferior da traqueia. 

b) O coração das aves possui dois átrios e dois ventrículos. 

c) A circulação das aves é dupla, completa e fechada. 

d) A crossa aórtica das aves é voltada para a direita. 

e) As aves são animais hermafroditas com fecundação externa. 

8. Assinale o que for correto com relação aos mamíferos: 

(01) Os mamíferos são subdivididos em três subclasses, a saber: Prototheria (monotremados),  

Metatheria (marsupiais) e Eutheria (placentários). 

(02) São características dos mamíferos: diafragma, glândulas mamárias, pelos, pulmões  

parenquimatosos, crânio com dois côndilos occipitais, e homeotermia. 

(04) Os marsupiais (cangurus e gambás) são desprovidos de útero, por isso, o desenvolvimento de  

suas crias se dá na bolsa marsupial, na parede externa do ventre materno. 

(08) Os monotremados são os únicos ovíparos. 

(16) Dentes incisivos estão presentes nas ordens Carnívora, Rodentia, Lagomorpha e Proboscídea. 

(32) Entre os portadores de casco (ungulados), estão o camelo, a zebra, o rinoceronte, a capivara, o  

coelho e a lebre. 

Soma: (      ) 

9. Os Mamíferos apresentam mais de quatro mil espécies, incluindo a baleia azul, com 160 toneladas de 

peso e 30 metros de comprimento, e o pequeno musaranho, com 3 gramas e 8 centímetros. Seus 

representantes possuem uma grande diversidade morfofisiológica, o que permitiu a ocupação de 

diferentes ambientes (terra, ar, água doce e mar). 

a) Cite duas características que distinguem os mamíferos dos demais vertebrados. 

b) O período de gestação dos mamíferos está diretamente relacionado ao tamanho do corpo. O 

elefante, por exemplo, apresenta uma gestação de 22 meses e o rato doméstico, de 19 dias. 

Entretanto, o gambá, que é maior que o rato doméstico, apresenta uma gestação de apenas 13 

dias. Explique a diferença entre o tempo de gestação do gambá e do rato doméstico. 

c) Algumas espécies de mamíferos, como os ratos silvestres, que vivem em regiões de clima 

temperado, onde o frio é intenso, apresentam uma estratégia para suportar este período de 

condições climáticas desfavoráveis. Essa estratégia é conhecida como hibernação. Qual é o 

mecanismo fisiológico envolvido nesse processo e qual é a sua vantagem para o animal? 

d) Cite duas adaptações que permitem ao peixe-boi ocupar o ambiente aquático. 
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10. Leia com atenção a tira a seguir: 

 
a) Calvin não entende por que precisa estudar os morcegos. Esses animais, porém, têm funções 

biológicas importantes nos ecossistemas. Cite duas dessas funções. 

b) Calvin acredita que os morcegos são insetos porque, além de considerá-los nojentos, eles voam. 

No entanto, o que ele não sabe é que asas de insetos e de morcegos não são estruturas 

homólogas, mas análogas. Qual a diferença entre estruturas análogas e homólogas? 

c) Dê duas características exclusivas da classe a que pertencem os morcegos. 
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GABARITO 

 

 

1. 01, 04, 08, 16 

02 e 32 erradas. Estão presentes nos condrictes (peixes cartilaginosos). A válvula espiral está presente no 

intestino e aumenta a superfície de absorção. Além disso, as ampolas de Lorenzini são receptores 

sensoriais para detectar temperatura, salinidade e pressão.  Por fim, a cloaca atua como orifício externo 

do tubo digestório, urinário e genital.  

2. a 

Cações, raias e tubarões são exemplos de peixes cartilaginosos.  

3. a 

Os anuros são realmente dioicos. No entanto, os órgãos de Bidder estão localizados nos machos e podem 

se tornar ovários funcionais, se necessário.  

4. a 

Os répteis necessitam de órgãos copuladores para a reprodução sexuada. As demais afirmativas estão 

corretas.  

5. a 

São os primeiros animais com âmnio, dentre outros anexos embrionários, que facilitaram, inclusive, a 

conquista do meio terrestre.  

6. b 

I., III. e IV. corretas 

II. incorreta. A pena, como um anexo tegumentar, tem a mesma origem da epiderme, a ectoderme.  

7. e 

As aves são dioicas (apenas um sexo no indivíduo), com fecundação interna.  

8. 25 (01 + 08 + 16).  

(02) incorreta. Os pulmões dos mamíferos são alveolares.  

(04) incorreta. Marsupiais apresentam útero, tanto que a fase inicial de desenvolvimento se dá  

 internamente.  

(32) incorreta. Capivara, coelho e lebre não possuem casco. 

9.  

a) 1. Possuem glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas, pêlos. 

2. Possuem hemácias anucleadas, placenta, diafragma, dentes com múltiplas especialidades, 

panículo adiposo, sete vértebras cervicais, arco aórtico único, voltado para esquerda. 

b) O menor tempo de gestação do gambá se deve a fragilidade da sua placenta que é rudimentar (ou 

primitiva), enquanto a do rato é desenvolvida (ou completa), obrigando o marsupial a um parto 

prematuro, com um período de desenvolvimento fetal posterior à gestação, no marsúpio enquanto 

o filhote da rato tem seu desenvolvimento completo durante a gestação, sendo denominado 

placentário. 

c) O mecanismo envolvido na hibernação parte de um acúmulo de reservas de nutrientes, 

particularmente na forma de tecido adiposo, e se caracteriza por uma redução drástica no 

metabolismo que fica restrito ao basal, enquanto o organismo é mantido num estado de torpor (ou 

letargia), o que resulta num consumo mínimo de energia e o habita a passar o período do inverno, 

em que o alimento é escasso ou não está disponível, abrigado do frio e da maioria de seus predadores 

e não precisa migrar. 

d) 1. O peixe-boi, tanto marinho como o de água doce, possui os membros anteriores transformados 

em nadadeiras (ou remos); perda total dos membros posteriores; a cauda é propulsora e alargada 

como uma pá; perda da maior parte da pelagem do corpo; pêlos do focinho como cerdas táteis; 

válvulas controlando a entrada das narinas. 

2. Tecido adiposo espesso que evita a perda de calor, embora ambas as espécies sejam da faixa inter-

tropical; capacidade de permanecer submerso maior que a dos mamíferos terrestres, embora seus 

pulmões não sejam proporcionalmente maiores que nos mamíferos terrestres; redução da freqüência 

respiratória e do metabolismo; reprodução totalmente dentro da água; único mamífero totalmente 

aquático herbívoro, com os de água doce alimentado-se de gramíneas e os marinhos de algas. 
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10.  

a) Os morcegos que se alimentam de néctar de flores contribuem para a polinização. Dispersam 

sementes as espécies frugívoras. Os insetívoros controlam as populações de insetos dos quais se 

alimentam. 

b) Homólogos são órgãos que possuem a mesma origem embrionária, independentemente de sua 

função. 

Ex: Asas dos morcegos e asas das aves. 

Análogos são órgãos que possuem a mesma função, independentemente de sua origem embrionária. 

Ex: Asas dos morcegos e asa dos insetos. 

c) São características exclusivas dos animais da classe Mamíferos: 

• pêlos 

• glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas 

• músculo diafragma 

• placenta 

• hemácias anucleadas 
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EXERCÍCIOS   
 

1. A figura a seguir está relacionada a uma doença humana causada por um verme platelminto, cujo ciclo 

vital envolve um tipo de hospedeiro intermediário (porco ou boi), e no hospedeiro definitivo são 

produzidas as proglótides. 

 
A doença de que trata a questão consta na alternativa: 

a) Esquistossomose. 

b) Teníase. 

c) Malária. 

d) Amebíase. 

e) Filariose. 

2. A Organização Mundial de Saúde recomenda aos seus estados membros que desenvolvam políticas 

públicas de prevenção e tratamento das parasitoses. Dentre essas políticas, a fiscalização sanitária em 

abatedouros e açougues promove uma medida de prevenção à 

a) filariose. 

b) teníase. 

c) leishmaniose. 

d) esquistossomose 

3. 
foram conquistados pelos Incas, cujo império se estendeu pela América do Sul entre os séculos XIII e 

XVI. As mudanças culturais impostas pelos Incas provocaram o aumento de infecções parasitárias na 

região. Segundo alguns pesquisadores, padrões de alimentação, saneamento, higiene e densidade 

populacional das cidades antigas podem ser descobertos por meio do exame dos parasitas 

identificados nas fezes fossilizadas, também chamados de coprólitos. (...) Anterior à conquista dos 

Incas no vale de Lluta, foram encontradas amostras com ovos do verme Trichuris trichiura e do parasita 

Hymenolepis nana. Após a invasão dos Incas foram observados ovos de Diphyllobothrium pacificum, 

 

Adaptado de: AGÊNCIA FIOCRUZ DE NOTÍCIAS  Saúde e ciências para todos. MARQUES, F. Incas tinham alta prevalência 

de doenças parasitárias. 2003. Disponível em: www.fiocruz.org.br. Acesso em: 18 jun. 2007. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas. 

I. Trichuris trichiura pode parasitar o intestino grosso em humanos, se reproduz sexuadamente e os 

ovos são eliminados para o meio externo com as fezes, podendo contaminar alimentos sólidos e 

líquidos. 

II. Enterobius vermicularis pertence à família Oxyuridae, tem alta prevalência nas crianças em idade 

escolar, é de transmissão eminentemente doméstica ou de ambientes coletivos fechados, cujo 

mecanismo de infecção ocorre com a ingestão de ovos. 

III. Hymenolepis nana é uma espécie cosmopolita, atingindo roedores, humanos e outros primatas 

cujo mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos presentes em alimentos 

contaminados e nas mãos, principalmente de pessoas que vivem em baixas condições sanitárias. 

IV. Enterobius vermicularis, é uma doença popularmente conhecida no B

e nas pernas, áreas do corpo que mais ficam em contato com águas contaminadas. 
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Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

4. No ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni, apresentado no esquema a seguir, estão representados 

hospedeiros, parasitas em diversas fases, modo de transmissão e profilaxia da esquistossomose. 

 
Biologia  Armênio Uzunian - vol 2- Ed. Harbra 

As numerações do esquema representam em 

a) 1 e 2, os vermes adultos hermafroditas alojados no fígado e intestino do homem parasitado. 

b) 2 e 3, ovos são liberados pelo intestino do hospedeiro junto com as fezes. Na água, cada ovo libera 

uma larva ciliada. 

c) 3 e 4, ovos são ingeridos por caramujos. Reproduzem-se sexuadamente e liberam larvas na água. 

d) 4 e 5, através das picadas do caramujo, os vermes da esquistossomose são introduzidos na pele do 

homem, que se banha em águas contaminadas. 

e) 5 e 6, a transmissão para o homem. As larvas adultas migram para os vasos linfáticos. A profilaxia 

será a utilização de botas ou calçados que protejam os pés completamente. 

5. Carne de porco à tia Naná 

Corte a carne de porco em pedaços e tempere. Leve uma panela de ferro grande ao fogão a gás. 

Coloque um pouco de banha, aqueça bem, acrescente a carne e frite-a até que fique bem corada. 

Adicione água aos poucos até que a carne esteja bem cozida e macia. Coloque bastante cheiro verde 

por cima e sirva acompanhada de mandioca cozida. 

Com relação ao preparo e ao consumo de carne de porco, considere as afirmativas. 

I. Dentre os processos de transferência de calor, estão a condução de calor da chama à panela e a 

convecção, que promove o aquecimento da água pela movimentação da massa fluida. 

II. Ao comer carne de porco crua ou malcozida e infectada pelo cisticerco, pode-se adquirir a teníase 

e a cisticercose humana pela ingestão de ovos do nematelminto Taenia saginata. 

III. Ao final do preparo da carne, lavou-se a panela de ferro, deixou-se secar ao ar e depois 

observaram-se pontos amarelados, atribuídos a um fenômeno químico. 

IV. Durante o cozimento, se o fundo externo da panela ficar coberto de fuligem, isso significa que 

não houve a combustão completa do gás. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas. 
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6. Um empresário sueco está tentando comercializar um saco de plástico biodegradável que funciona 

como um banheiro de uso único, para favelas urbanas no mundo em desenvolvimento. Depois de 

usado, o saco pode ser amarrado e enterrado, e uma camada de cristais de ureia decompõe os dejetos 

em fertilizante, matando os microrganismos que produzem doenças encontradas nas fezes. 

Segundo a ONU, no mundo em desenvolvimento, cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a 

banheiros. É uma crise de saúde pública: a defecação a céu aberto pode contaminar a água potável, e 

cerca de 1,5 milhão de crianças em todo o mundo morrem anualmente de diarreia, principalmente por 

causa das más condições sanitárias e de higiene. 
Adaptado: Sindya N. Bhanoo. Sueco cria banheiro para favelas. Folha  The New York Times  2ª feira, 29 mar. 2010. 

Se esses banheiros fossem utilizados em favelas urbanas brasileiras, eles poderiam diminuir a incidência 

de verminoses como 

a) amarelão, esquistossomose e cólera. 

b) ascaridíase, febre tifoide e esquistossomose. 

c) ascaridíase, teníase e amarelão. 

d) amarelão, cólera e ascaridíase. 

e) teníase, febre tifoide e cólera. 

7. No ciclo biológico dos parasitas, considera-se o hospedeiro intermediário aquele no qual ocorre a 

reprodução assexuada do agente causador e que, portanto, abriga as formas assexuadas do parasita. 

Já o hospedeiro definitivo é aquele, no qual ocorre a reprodução sexuada do agente causador, 

abrigando, então, as formas sexuadas do parasita. Com base nessas informações, considere as 

afirmativas a seguir: 

I. No ciclo biológico do Ancylostoma duodenalis, causador do amarelão, o ser humano é hospedeiro 

definitivo, enquanto o porco é hospedeiro intermediário. 

II. No ciclo biológico da Leishmania braziliensis, causadora da úlcera de Bauru, o ser humano é 

hospedeiro intermediário, enquanto o mosquito flebótomo é o hospedeiro definitivo. 

III. No ciclo biológico do Plasmodium vivax, causador da malária, o ser humano é hospedeiro 

intermediário, enquanto o mosquito do gênero Anopheles é o hospedeiro definitivo. 

IV. No ciclo biológico da Wuchereria bancrofti, causadora da elefantíase, o ser humano é hospedeiro 

definitivo, enquanto o mosquito do gênero Culex é o hospedeiro intermediário. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

8. Ocorreram longas expedições escravistas no Novo Mundo. Dentre elas, destacam-se as seguintes: a 

expedição bugreira do autonomismo paulista, na qual duas colunas de duzentos bandeirantes e mais 

de mil guerreiros indígenas vaguearam durante três anos pelo Oeste e pelo Norte; a expedição negreira 

do expansionismo colonial fluminense, a qual visava reinserir a América portuguesa na zona sul-

atlântica da economia-mundo. Essas duas expedições representaram dois roteiros geográficos 

distintos, duas políticas diferentes de exploração colonial que foram unificadas pelo mercado atlântico 

nas últimas décadas do século XVII, durante o período do tráfico negreiro.  
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. p. 256-266. Adaptado. 

Com o tráfico negreiro, muitas espécies exóticas de animais e plantas foram introduzidas, intencional 

ou acidentalmente, no continente americano, e, entre elas, alguns parasitas de humanos. A 

Wulchereria bancrofti, espécie causadora da elefantíase, foi um deles. Sobre esse parasita, é CORRETO 

afirmar: 

a) As microfilárias migram para a circulação sanguínea periférica durante a noite, quando são mais 

propensas a serem sugadas pelo vetor. 

b) Esta parasitose chegou ao Brasil devido às más condições de higiene dos navios negreiros. 

c) O inseto vetor, quando pica, libera suas fezes com microfilárias próximo à picada, por onde 

ocorrerá a entrada do parasita no corpo humano. 

d) O vetor dessa parasitose é o mosquito fêmea do gênero Aedes. 

e) Os vermes adultos vivem nos vasos sanguíneos humanos e os obstruem, causando grandes 

inchaços nas partes do corpo atacadas 
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9. "Humilhação dessas lombrigas / humilhação de confessá-las (...) / o que é pior: mínimo verme / quinze 

centímetros modestos (...) / enquanto Zé, rival na escola (...), / ele expeliu entre ohs! E ahs! (...) / 

formidável tênia porcina: / a solitária de três metros." (C.D. Andrade, "Dupla Humilhação") 

a) A quais filos animais pertencem a lombriga e a tênia respectivamente? 

b) Cite duas novidades evolutivas do filo da lombriga em relação ao filo da tênia. 

10. Em 1978, exames médicos realizados em 4790 escolares de 28 estabelecimentos de ensino de primeiro 

grau, localizados em São Paulo, revelaram que 22,31% são anêmicos e 90% têm pelo menos um tipo 

de verme. Destes 90%, 67,8% são portadores de, no mínimo, três espécies diferentes de vermes. Cite 

duas medidas profiláticas gerais no combate às verminoses. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. b 

O parasita que possui como hospedeiros intermediários o porco e o boi é a tênia.  

2. b 

A carne de porco ou boi que apresenta cisticercos, se malpassados ou crus, faz parte do ciclo da teníase, 

que se desenvolve como adulto no intestino humano.  

3. d 

I, II e III corretas. A IV está incorreta pois descreve a esquistossomose, cujo hospedeiro intermediário, o 

caramujo Biomphalaria, permite o desenvolvimento de miracídios em cercarias, sendo a última 

responsável por penetrar na pele humana. 

4. b 

Os ovos são liberados por meio das fezes e, na água, liberam miracídios. Essas larvas buscam o caramujo 

Biomphalaria para continuar seu ciclo.  

5. e 

I, III e IV corretas 

II. A cisticercose humana decorre da ingestão de ovos de tênia não na carne, mas em água e alimentos 

contaminados.  

6. c 

Verminoses com transmissão oral são: ascaridíase, teníase e amarelão. Cólera e febre tifoide não são 

verminoses, mas bacterioses.  

7. c 

I. incorreta  O ciclo do ancilostoma não envolve hospedeiros intermediários. Seu desenvolvimento fora 

do ser humano ocorre no solo.  

II. incorreta. O flebótomo é o hospedeiro intermediário, enquanto que o homem é definitivo. O inverso 

ocorre na malária 

8. a 

A elefantíase é uma doença parasitária que acomete os vasos linfáticos. Entretanto, para o sucesso na 

transmissão de seu parasita causador, é necessário que as microfilárias passem para o sangue, para serem 

sugadas pelo mosquito culex.  

9.  

a) A lombriga pertence ao filo dos asquelminthes ou nematelmintes, enquanto a tênia pertence ao filo 

dos platelmintes. 

b) Os asquelmintes são pseudocelomados e apresentam sistema digestório completo, enquanto os 

platelmintes são acelomados e seu sistema digestório é incompleto ou ausente. 

10. Saneamento básico com tratamento de água e esgotos, fossas sépticas, o uso de calçados, cuidado com 

os alimentos e campanhas educativas para melhorar a higiene pessoal nas regiões atingidas pelas 

verminoses. 
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Circulação Humana 
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RESUMO   
 

 

Nos seres humanos, a circulação é fechada, dupla e completa, e o órgão central deste processo é o coração. 

 
A circulação humana é fechada e ocorre em um coração com quatro cavidades. A circulação é separada em 

duas fases: 
• Circulação sistêmica ou grande circulação: Percorre do ventrículo esquerdo até o átrio direito; nessa 

circulação, o sangue oxigenado fornece gás oxigênio aos diversos tecidos do corpo, além de trazer ao 

coração o sangue não oxigenado dos tecidos. 

• Circulação pulmonar ou pequena circulação: Percorre do ventrículo direito até o átrio esquerdo. Nessa 

circulação, o sangue passa pelos pulmões, onde é oxigenado. 

 
O coração humano possui válvulas importantes: a tricúspede (lado direito) e a bicúspede (lado esquerdo). 

Estas válvulas abrem-se em direção aos ventrículos durante a contração dos átrios e, em seguida, fecham-se, 

impedindo o refluxo do sangue. 
O coração humano é dividido em quatro cavidades: Dois átrios e dois ventrículos, esquerdos e direitos. 

O sangue venoso chega ao coração pelas veias cavas, indo para o átrio direito. Do átrio direito, o sangue é 

bombeado ao ventrículo direito, que manda o sangue para os pulmões pelas artérias pulmonares, onde o 

sangue venoso será oxigenado, tornando-se arterial, através do processo da hematose. 

O sangue, agora arterial, volta ao coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo, passa 

ao ventrículo esquerdo, e deixa o coração pela artéria aorta, que distribuirá o sangue pelo corpo, 

completando o ciclo. 
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Entre o átrio direito e o ventrículo direito há a válvula tricúspide, que impede o refluxo de sangue durante a 

contração do ventrículo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula mitral, ou bicúspide. 

Os movimentos cardíacos são conhecidos como sístole e diástole. 

A contração é chamada sístole, enquanto o relaxamento é chamado diástole. 

Para manter o ritmo cardíaco, enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole, e vice-

versa. 

 
Os principais vasos sanguíneos são as veias, as artérias e os capilares. 
As artérias são aquelas que saem do coração, levando sangue aos tecidos ou aos pulmões, e não aquelas que 

carregam sangue oxigenado, como se acreditava antes. Suas paredes vasculares são fortes, pois o sangue 

passa por elas com alta pressão. 
As veias conduzem sangue até o coração, vindo dos tecidos ou dos pulmões, não necessariamente 

carregando apenas sangue venoso (pobre em oxigênio). Como a pressão é menor, não apresentam paredes 

tão espessas quanto as artérias. Válvulas auxiliam no percurso do sangue ao coração, impedindo o refluxo de 

sangue na direção contrária devido a gravidade ou outras forças. 
Os capilares são canais extremamente finos, e permeiam substâncias entre a corrente sanguínea e as células. 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

  

1. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, o plasma, e algumas células e fragmentos 

celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema 

circulatório fechado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta: 

a) As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. 

b) Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópio são chamados de capilares sanguíneos. 

c) As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o 

coração. 

d) As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas à das veias. 

e) As paredes das artérias e veias são constituídas por três camadas de tecidos, denominadas túnicas. 

2. A função do nódulo sinoatrial no coração humano é: 

a) regular a circulação coronariana. 

b) controlar a abertura e o fechamento da válvula tricúspide. 

c) funcionar como marca-passo, controlando a ritmicidade cardíaca. 

d) controlar a abertura e o fechamento da válvula mitral. 

e) controlar a pressão diastólica da aorta. 
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3. As afirmações a seguir encontram-se em um folheto para agentes de saúde responsáveis por medir a 

pressão sanguínea de pacientes que chegam a um centro médico. Você foi chamado a revisá-lo, 

usando seus conhecimentos sobre o sistema circulatório. 

I. A pressão máxima medida é obtida quando o ventrículo esquerdo se contrai e a mínima, quando 

ele relaxa. 

II. A pressão sanguínea pode ser medida em qualquer parte do corpo, já que ela é igual em todo o 

sistema circulatório. 

III. O paciente deve evitar esforços físicos antes do exame, pois isso alteraria os resultados. 

IV. Os resultados serão alterados caso o paciente tenha ingerido alimentos excessivamente salgados 

antes do exame. 

V. A pressão sanguínea é maior no coração e nas veias e menor nas grandes artérias. 

 

As informações corretas são: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) III, IV e V. 

4. A Circulação sanguínea que se estabelece entre o CORAÇÃO -> PULMÕES -> CORAÇÃO, mais 

precisamente entre o ventrículo direito e o átrio esquerdo, tem a função de:  

a) Promover a condução apenas do sangue arterial.  

b) Promover a oxigenação do sangue, direcionando-o para todo o corpo.  

c) Promover a oxigenação dos pulmões e do próprio coração.  

d) Promover a oxigenação dos tecidos intermitentes. 

e) Promover a condução apenas do sangue venoso. 

5. O gráfico a seguir representa a concentração de CO2 no sangue em diferentes compartimentos do 

sistema circulatório humano. 

 
Com base nas informações gráficas, analise as seguintes afirmativas: 

I. A concentração de CO2 do sangue contido em capilares do fígado pode ser representada por A. 

II. A concentração de CO2 do sangue na aorta pode ser representada por B. 

III. A concentração de CO2 no sangue contido na veia cava inferior pode ser representada por C. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) Apenas I e III são verdadeiras. 

6. Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de uma pessoa, quando de sua passagem por 

um capilar sanguíneo do pé, e seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem, 

sucessivamente, pelo interior de: 

a) artérias -> veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> capilares. 

b) artérias -> coração -> veias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> capilares. 

c) veias -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

d) veias -> pulmão -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

e) veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> capilares. 
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7. O coração humano apresenta uma série de peculiaridades para que a circulação sanguínea se dê de 

forma eficiente. 

Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta em relação a estas características. 

a) A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo é necessária para aumentar a pressão do 

sangue venoso. 

b) O sangue oxigenado nos pulmões entra no coração pela veia pulmonar, e o sangue rico em gás 

carbônico entra nos pulmões pela artéria pulmonar. 

c) As válvulas do coração têm por função permitir o refluxo do sangue para a cavidade anterior 

durante o processo de diástole. 

d) As paredes internas do coração permitem uma certa taxa de difusão de gases, o que faz com que 

esse órgão seja oxigenado durante a passagem do sangue por ele. 

e) A separação das cavidades do coração impede o maior controle do volume sanguíneo. 

8. Considerando a trajetória do sangue e o transporte de substâncias através do sistema circulatório, 

espera-se atuação mais rápida de um medicamento no cérebro se 

a) inalado pelos pulmões 

b) injetado numa veia do braço 

c) ingerido sob forma líquida ou como comprimido 

d) injetado diretamente numa veia acima da linha dos ombros. 

9. O gráfico abaixo mostra a variação na pressão sanguínea e na velocidade do sangue em diferentes 

vasos do sistema circulatório humano. 

 
Qual das alternativas correlaciona corretamente as regiões I, II e III do gráfico com o tipo de vaso 

sanguíneo? 

a) I artéria, II capilar, III veia 

b) I artéria, II veia, III capilar 

c) I artéria, II veia, III artéria 

d) I veia, II capilar, III artéria 

e) I veia, II artéria, III capilar 

10. Analisando a figura do sistema circulatório do homem, podemos afirmar que 

 
a) cada ciclo cardíaco é iniciado em I pela geração espontânea de um potencial de ação, que se 

propaga diretamente para II, promovendo sua contração. 

b) o fato de a sístole em II ocorrer primeiro é importante, pois possibilita a IV maior enchimento de 

sangue antes de bombeá-lo para a circulação sistêmica. 

c) quando II e IV se encontram em diástole, as artérias relaxam, mantendo assim uma pressão 

adequada para que o sangue continue circulando até a próxima sístole. 

d) ao final da sístole, após o fechamento de V, a pressão em VI cai lentamente durante toda a diástole. 

e) a estimulação parassimpática é responsável pelo aumento das contrações em III, aumentando 

também e) o volume e a pressão de bombeamento do sangue. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

O coração na caixa é um episódio icônico da série médica  

 
Os batimentos cardíacos ocorrendo fora do corpo, sem influência do cérebro, não são irrealistas, 

sendo possível um coração bater sem controle cerebral. Como o coração consegue bater fora do 

corpo? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

As paredes das artérias são muito mais espessas que as paredes das veias.  

2. c 

As células do nódulo sinoatrial funcionam como marca-passo, gerando contrações e controlando o ritmo 

cardíaco.  

3. b 

A pressão sanguinea difere de acordo com o vaso medido, e a pressão será maior nas grandes artérias 

que nas veias.   

4. b 

O sangue sai do ventrículo direito pelas artérias pulmonares, ocorre a hematose, e volta ao coração no 

átrio esquerdo pelas veias pulmonares, já oxigenado, pronto para ser direcionado ao corpo.  

5. d 

A concentração de CO2 na aorta é melhor representada por A, tendo em vista que o sangue acabou de 

sofrer hematose.  

6. e 

Essa hemácia corre para as veias, indo para a veia cava, chegando ao coração, indo para as artérias 

pulmonares, pulmão, veias pulmonares, coração, artéria aorta, capilares.    

7. b 

Há passagem de sangue venoso pelas artérias pulmonares e passagem de sangue arterial pelas veias 

pulmonares, após a hematose.  

8. a 

Se inalada, a substância entra no sangue pelos alvéolos, misturando-se ao sangue arterial, que segue ao 

coração para ser distribuído ao corpo (incluindo o cérebro) pela artéria aorta. É o caminho mais curto 

dentre os descritos.  

9. a 

A pressão e a velocidade são maiores nas artérias, caindo ao chegar nos capilares e nas veias. Nas veias, 

praticamente não há pressão sanguínea, mas há velocidade, por vezes até maior que dos capilates.  

10. d 

Durante a sístole (contração) a válvula em V se abre, e após a sístole ela se fecha. Durante a diástole, a 

válvula está fechada, e a pressão em VI vai diminuindo.  

 

Questão Contexto 
Através de estímulos gerados pelas células do marca-passo, localizadas no átrio direito do coração, 

próximo a entrada da veia cava.  



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Rubens Oda  

Alexandre Bandeira 

Monitor: Julio Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

Fanerógamas 
21  

set 
 

RESUMO   
 

 

As Fanerógamas são plantas que possuem o seu órgão reprodutivo aparente e também já possuem sementes 

(espermatófitas). São divididas em Gimnospermas e Angiospermas. 

Gimnospermas 

São plantas que possuem as sementas nuas, ou seja, já possuem sementes, mas não possuem os frutos. São 

representadas pelos pinheiros, sequóias. Dentre as características das Gimnospermas, podemos destacar: 
• São vasculares 

• Possuem raiz, caula, folhe e semente 

• Já não dependem da água para reprodução 

• Possuem folhas perenefólias (permanecem durante todo o ano) e aciculifoliada (forma de agulha que 

evita a perda de água) 

Em relação ao ciclo reprodutivo, sendo a fase predominante o esporófito, o grão-de-pólen será carreado 

pelo vento garantindo a polinização. Por isto, as Gimnospermas não dependem da água para a reprodução. 
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Angiospermas 

É o grupo vegetal de maior diversidade no planeta. Este sucesso se deve principalmente com a relação dos 

animais, principalmente com os insetos. Elas possuem a flor como uma estrutura diferenciada para permitir 

a reprodução sexuada. Além disso, elas possuem o fruto como estrutura de proteção das sementes. 

 
Em relação a reprodução, a antera possui os sacos polínicos que vão produzir o grão-de-pólen. Esse grão de 

pólen (n) é transportado pelos animais até o ovário de outra flor. O grão-de-pólen ao encontrar o ovário 

desenvolverá o tubo polínico para a fecundação na oosfera (n), formando zigoto diplóide (2n). Os núcleos 

polares também são fecundados formando o endosperma secundário triplóide (3n), que servirá para a 

nutrição e desenvolvimento do embrião. Após isso há o desenvolvimento do ovário formando o fruto que 

protegerá a semente.  

 
 
Diferenças entre Monocotiledôneas e Dicotiledôneas 

A principal diferença entre o grupo das Angiospermas está na quantidade de cotilédones, que é uma folha 

modificada da semente que armazena substâncias. Além disso, elas possuem algumas características que os 

diferenciam. 
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EXERCÍCIOS 
 

1. Ao longo da evolução as plantas desenvolveram estratégias para a vida no ambiente terrestre. Do ponto 

de vista reprodutivo uma importante novidade das plantas fanerógamas (gimnospermas e 

angiospermas) foi a independência da água líquida para a fecundação. Em briófitas e pteridófitas 

ocorrem anterozoides que são flagelados e devem nadar até atingir a oosfera. Nas fanerógamas, as 

estruturas adquiridas que tornaram as plantas independentes de água para este processo foram os: 
a) Óvulos. 

b) Feixes vasculares. 

c) Frutos. 

d) Grãos de pólen. 

e) Estróbilos. 

2. Pesquisadores da Universidade de Passo Fundo estão desenvolvendo uma pesquisa sobre a 

Conservação e Biodiversidade no Parque Municipal de Sertão e já registraram 22 espécies de anfíbios. 

Além de conhecer as espécies da fauna, esses registros contribuem para a conservação de um 

fragmento de floresta ombrófila mista do bioma mata Atlântica, que hoje corresponde a menos de 2% 

da floresta original. Nesta unidade de conservação destaca-se o pinheiro-do-paraná (Araucaria 

angustifolia), planta do grupo das Pinophytas (Gimnospermas). Essa planta tem como característica 

reprodutiva: 

a) A polinização feita por animais como a entomofilia (insetos), ornitofilia (aves) e quiropterofilia 

(morcegos). 

b) Estruturas produtoras de gametas pouco evidentes como nas criptógamas. 

c) Sementes protegidas no interior dos frutos que se originam do desenvolvimento do ovário da flor. 

d) O transporte dos grãos de pólen até o óvulo pelo vento e a transformação do óvulo em semente. 

e) A dependência da água para a reprodução sexuada, porque seus gametas masculinos flagelados 

precisam alcançar os gametas femininos que são imóveis. 
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3. As angiospermas e as gimnospermas evoluíram em ambiente terrestre com independência da água 

para a fecundação. Uma característica que distingue esses dois grupos de plantas é a presença de: 

a) Raiz. 

b) Caule. 

c) Folha. 

d) Fruto. 

e) Semente. 

4. As angiospermas são o grupo de plantas com o maior número de espécies, disseminadas nos mais 

variados ambientes. Como sua fecundação independe da água, adaptaram-se com facilidade ao meio 

terrestre. Com relação as estruturas envolvidas e ao processo de reprodução dessas plantas, todas as 

afirmativas abaixo estão corretas, exceto: 
a) Tanto o embrião quanto o endosperma, formados no processo de dupla fecundação, são 

estruturas diploides. 

b) O grão de pólen, ao germinar, origina o tubo polínico que abriga dois núcleos espermáticos e um 

núcleo vegetativo. 

c) Dos verticilos de reprodução, denomina-se androceu ao conjunto de estames e, gineceu ao 

conjunto de carpelos. 

d) A semente em desenvolvimento produz AIA (ácido indolilacético) e giberelinas, que promovem o 

desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. 

5. Nas plantas superiores (gimnospermas e angiospermas), a fase gametofítica é bastante reduzida e 

desenvolve-se no interior do próprio esporângio. Os gametófitos masculino e feminino, nessas plantas, 

correspondem, respectivamente, ao: 
a) Grão-de-pólen e óvulo. 

b) Célula do tubo polínico e endosperma. 

c) Tubo polínico e saco embrionário. 

d) Microsporócito e megasporócito. 

e) Célula espermática e oosfera. 

6. Considere o texto a seguir para responder esta questão 

 O pinhão é uma semente comestível da Araucária, ou Pinheiro-do-Paraná. Essa árvore é uma 

gimnosperma. A sazonalidade e a regionalidade de ocorrência da Araucária fazem de suas sementes 

iguarias, apreciadas normalmente nos meses frios do sul e sudeste do Brasil. 

 De acordo com o texto, é incorreto afirmar que: 

a) Os frutos da Araucária se desenvolvem a partir do pinhão, que são as sementes da planta. 

b) As gimnospermas possuem ramos reprodutivos femininos e masculinos distintos, que podem estar 

num mesmo indivíduo ou em indivíduos separados de acordo com a espécie. 

c) O pinhão é a semente da Araucária contendo o embrião da planta. Para que haja o desenvolvimento 

do pinhão, há necessidade de os grãos de pólen chegar às estruturas femininas adultas e ocorrer a 

fecundação. 

d) Para se reproduzir, a Araucária depende do processo de polinização, que é a transferência (por 

vento ou por insetos) dos gametas masculinos para as estruturas femininas, onde ocorrerá a 

fecundação. 

7. Dicotiledôneas e monocotiledôneas são duas classes de angiospermas. O que caracteriza as 

monocotiledôneas é: 

a) Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente trímeras, fruto com um cotilédone. 

b) Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente pentâmeras, sementes com dois 

cotilédones. 

c) Raiz fasciculada, folhas peninérveas, flores geralmente tetrâmeras, fruto com um cotilédone. 

d) Raiz axial, folhas peninérveas, flores somente pentâmeras, fruto com um cotilédone. 

e) Raiz axial, folhas peninérveas, flores tetrâmeras e pentâmeras, sementes com dois cotilédones. 

8. Em algumas espécies de plantas, ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma da 

mesma flor. Esse mecanismo, geneticamente determinado, impede que nessas espécies ocorra a: 

a) Polinização. 

b) Partenogênese. 

c) Autofecundação. 

d) Fecundação interna. 

e) Fecundação cruzada. 
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9. Camões, em sua obra Os Lusíadas, faz alusão à preciosa madeira do Pau Brasil, árvore símbolo nacional: 

 

 

De Santa Cruz o nome lhe pore  

Sobre o Pau-Brasil, esta planta leguminosa, nativa da Mata Atlântica, que possui raiz axial, caule, 

folhas, flores, frutos e sementes, podemos afirmar que é: 

a) Um exemplo de pteridófita. 

b) Uma planta avascular. 

c) Uma gimnosperma. 

d) Uma monocotiledônea. 

e) Uma fanerógama e espermatófita. 

10. A As laranjeiras são plantas que apresentam as sementes envolvidas por frutos. Ao redor das flores 

completas, notam-se abelhas em busca de néctar e de pólen. Com base nessas informações, assinale 

a alternativa incorreta. 

a) As laranjeiras pertencem ao grupo das Angiospermas. 

b) As flores completas apresentam as sépalas, as pétalas, o androceu e o gineceu. 

c) Os frutos e as sementes são formados após a polinização, que pode ser realizada pelas abelhas. 

d) As sementes são formadas a partir dos óvulos fecundados, e os frutos verdadeiros se desenvolvem 

a partir dos ovários. 

e) As informações do enunciado são válidas para todos os grupos de plantas que produzem sementes. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Diminuição de abelhas e outros polinizadores ameaça agricultura 

 

A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas (IPBES, em inglês) 

chegou a esta inquietante conclusão em seu primeiro relatório, divulgado na segunda-feira em Kuala 

Lumpur, na Malásia, e em um documento para frear uma espiral prejudicial para a alimentação das 

populações. 

"Um número crescente de polinizadores está ameaçado de extinção, em nível mundial, devido a vários 

fatores, muitos deles causados pelo homem, o que coloca em risco os meios de existência de milhares 

de pessoas e centenas de bilhões de dólares de produção agrícola", estima este grupo de especialistas 

em um comunicado. 

Segundo o IPBES, de 5% a 8% da produção agrícola mundial, ou seja, entre 235 e 577 bilhões de 

dólares, são diretamente dependentes da ação dos polinizadores nas colheitas (cereais, frutas, etc). 

"Sem os polinizadores, muitos de nós não poderíamos consumir café, chocolate ou maçãs, entre outros 

alimentos de nossa vida diária", comentou Simon Potts, vice-presidente do IPBES e professor da 

Universidade de Reading (Reino Unido). 
Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/02/diminuicao-de-abelhas-e-outros-polinizadores-ameaca-

agricultura.html>. 

O texto mostra a polinização de abelhas como imprescindível para a agricultura mundial. Além dos 

insetos, cite outros tipos de polinizadores que poderiam realizar esta função?  

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/02/diminuicao-de-abelhas-e-outros-polinizadores-ameaca-agricultura.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/02/diminuicao-de-abelhas-e-outros-polinizadores-ameaca-agricultura.html
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

os grãos de pólen permitiram que as fanerógamas não necessitassem mais da água para a reprodução, 

pois ele poderá ser carreado pelo vento ou por animais diminuindo a dependência da água. 

2. d 

As Gimnospermas possuem o transporte dos grãos de pólen pelo vento, onde ocorrerá a polinização e 

posteriormente será gerada uma semente, diminuindo a dependência da água para a reprodução. 

3. d 

as Angiospermas se diferem evolutivamente das Gimnospermas pela presença de fruto, no qual assim 

consegue um número maior de dispersores de sementes. 

4. a 

o endosperma é uma estrutura triploide formado pelo gameta masculino com dois núcleos polares 

femininos. 

5. c 

o tubo polínico e saco embrionário são os gametófitos das plantas superiores ou fanerógamas. 

6. a 

as Gimnospermas não produzem fruto, sendo esta uma característica somente das Angiospermas. 

7. a 

Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente trímeras, fruto com um cotilédone, são 

características das monocotiledôneas. Além disso, os feixes vasculares são dispostos irregularmente, 

diferentemente das dicotiledôneas. 

8. c 

a autofecundação não geraria variabilidade genética, que é o fator principal da reprodução sexuada 

representada pela estrutura das flores. 

9. e 

as fanerógamas são as únicas que possuem sementes e podem gerar frutos. 

10. e 

esta letra está errada devido as Gimnospermas produzirem sementes, mas não frutos. 

 

Questão Contexto  
 

Em algumas plantas a polinização se dá através de morcegos (Quiropterofilia) e pelas aves como o beija-

flor (Ornitofilia). 
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Sartre e o existencialismo 
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set 
 

RESUMO   
 

 
Um dos mais influentes filósofos contemporâneos, o francês Jean-Paul Sartre é famoso especialmente por 

ser o maior representante da corrente filosófica conhecido como existencialismo. 
Como seu próprio nome indica, o existencialismo é aquela concepção filosófica que tem como meta central 

buscar compreender a existência humana. Naturalmente, esta pode parecer uma definição bastante vaga, no 

entanto, para os existencialistas, ela tem um significado bastante preciso. Com efeito, segundo Sartre, o 

grande mal da filosofia ao longo da história foi a sua excessiva preocupação com temas abstratos e distantes 

de nossa experiência imediata, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o fundamento das normas 

morais, as bases do conhecimento seguro, etc. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, o 

existencialismo entende a busca por compreender a existência humana como uma busca por entender o 

homem na sua concretude, na sua experiência real e diária. 
Em termos teóricos, afirma Sartre, o ponto de partida do existencialismo é a admissão de uma verdade básica: 

no homem, a existência precede a essência. Ora, o que isto significa? Significa basicamente que, para os 

existencialistas, não existe uma natureza humana uma essência eterna e inalterável, comum a todos os 

homens, um modelo prévio ao qual o homem deve se adequar e que lhe cabe realizar. Ao contrário, segundo 

Sarte, o homem, por si mesmo, naturalmente, é apenas um grande vazio, uma grande possibilidade em 

aberto. Será a sua história, a sua trajetória de vida, será aquilo que o homem fizer por si mesmo que definirá 

sua identidade, sua essência. 

primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O 

homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é 

nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza 

humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se 

concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele se quer após 

 
Percebe-se aqui facilmente a grande ênfase existencialista no tema da liberdade. De fato, para Sartre, é 

justamente porque o homem não tem uma natureza pré-determinada que ele é livre. Os animais, os objetos 

inanimados e as plantas, por exemplo, têm essências fixas e estabelecidas previamente, por isso não são 

livres, não decidem por si mesmos o que serão. O homem, ao contrário, justamente porque é pura 

possibilidade, justamente porque não tem uma natureza própria, é inteiramente livre para construir a si 

mesmo, para fazer a si mesmo, para construir sua própria identidade. Escrevendo tecnicamente, o filósofo 

existencialista dizia que o homem é para-si, enquanto que os demais seres são apenas em-si. A cada ação 

que tomamos, a cada decisão que fazemos, nós estamos constituindo nossa própria essência. Tal processo 

só se encerra com a morte, onde, de acordo com Sartre, nossa essência torna-se destino, isto é, uma 

realidade efetivamente inalterável e permanente. 
Em sua filosofia, Sartre foi um incansável defensor da liberdade. Crítico de todas as espécies de 

determinismo, o filósofo existencialista francês negava que houvesse qualquer elemento, seja social, 

psicológico ou histórico que limite nossa liberdade. De fato, para ele, ainda que nós não possamos escolher 

os fatores que atuam sobre nós, podemos sempre escolher o que fazemos com os fatores que atuam sobre 

nós. Assim, uma mulher não escolhe quando de seu nascimento viver numa sociedade que lhe exige tais e 

quais comportamentos, mas ela pode escolher o que fazer com essas exigências, se irá cumpri-las ou não. 
Nota-se neste ponto o vínculo imediato que há, para o existencialismo, entre liberdade e responsabilidade. 

Em verdade, como é inteiramente livre e senhor de si mesmo, o homem é também inteiramente responsável 

por aquilo que ele faz. A responsabilidade não é oposta à liberdade, mas sim sua consequência inevitável. 

Vê-se assim que, para Sartre, a liberdade, ao mesmo tempo que é um dom, um poder, é também um fardo, 

um peso, uma vez que o homem é sempre responsável por aquilo que ele faz. Este conflito entre o poder de 

autoconstrução 

a, isto é, do desespero diante das inúmeras 

possibilidades de escolha e da dificuldade de se decidir qual sentido dar à própria vida. 
Mais: para os existencialistas, a responsabilidade do ser humano não é puramente individual. Com efeito, ao 

tomar uma decisão qualquer o homem elege, explicitamente ou implicitamente, valores que julga corretos 

e que devem servir como critério de conduta. Assim, ao ser responsável por suas ações, o homem é também 
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responsável por toda a humanidade, uma vez que promove um modelo de conduta com pretensões 

universais. Vê-se, pois, que, ao contrário de um individualismo banal, a liberdade existencialista sempre se 

constrói na relação (muitas vezes conflituosa) com o outro. 
precede a essência, o homem é responsável pelo 

que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de 

submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável 

por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas 

que ele é responsável por todos os homens. (...) Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, 

queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele 

escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos 

ser, não esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. 

Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não 

podemos nunca escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser 

para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo 

que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou 

um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa adesão, quero 

significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é 

sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, portanto, a minha 

decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que 

esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, 

escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 

monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do 

homem por mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escol  
Chegamos aqui ao conceito de engajamento, central na obra de Sarte. Ora, uma vez que não há uma essência 

universal do homem ou natureza humana, não há um padrão pré-estabelecido a respeito de como homem 

deve se comportar e, portanto, não faz sentido perguntar-se qual é o tipo de conduta correto ou adequado 

para o ser humano, como fizeram tantos filósofos morais, como Kant e Aristóteles. Na verdade, dado que 

esse padrão moral universal não existe, o único critério que resta para a avaliação do comportamento dos 

indivíduos é o engajamento, isto é, o grau de comprometimento do sujeito com sua própria vida, o nível de 

responsabilidade que ele assume por ela, em suma, o grau de intensidade com que o homem exerce sua 

liberdade. Em suma, como não há um sentido pré-estabelecido para a vida humana, cabe ao homem criar o 

seu sentido - cada um criará o seu - e ser vivê-lo com intensidade. Como diz Sartre, o homem é sempre um 

projeto que se vive subjetivamente, ou seja, é sempre aquilo que projetar para si mesmo. Neste sentido, o 

filósofo existencialista distingue dois tipos de comportamento: o autêntico e o inautêntico. 
Para Sartre, por um lado, há aqueles indivíduos que tomam conscientemente suas decisões, exercem sua 

liberdade com franqueza e assumem a responsabilidade por seus atos. Estes são os indivíduos autênticos. 

Independentemente do que concretamente fizeram, do conteúdo de suas ações, sua conduta tem um 

mérito: ela possui engajamento e, portanto, é honesta, assume sua própria natureza, reconhece que a 

existência precede a essência, que o homem é o único responsável por seu ser. 
Por outro lado, há os indivíduos inautênticos, aqueles que padecem do que Sartre chamava de má-fé, isto é, 

aquela tendência de terceirizar responsabilidades, de tentar justificar as próprias ações não pelo puro e 

simples exercício da própria liberdade, mas por motivos outros, sejam mandamentos religiosos normais 

morais, convenções sociais, etc. Os indivíduos que agem assim não suportam a angústia e por isso fogem 

dela, negando sua própria responsabilidade por aquilo que fazem. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. 
modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-

lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por 

si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, 

 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 6. Os Pensadores. 

Sobre o existencialismo sartreano, assinale o que for correto. 
( humana; o 

homem primeiro existe e posteriormente se define conforme suas escolhas e o que decide fazer 

de si mesmo. 
(02) O homem, criatura decaída, está lançado à própria sorte até encontrar o sentido de sua existência 

na graça de Deus, de quem recebeu o livre-arbítrio. 
(

projeto; consciente de sua existência, é totalmente responsável por ela. 
(08) O homem, ao delinear seu projeto, o faz na convicção de que o que é bom para si é bom para 

todos; a imagem do homem que desejamos ser é, ao mesmo tempo, a imagem do homem como 

julgamos que deve ser, de modo que nossa responsabilidade envolve toda a humanidade. 
(16) O existencialismo sartreano, centrado na liberdade individual, configura-se como uma doutrina 

egoística, apolítica e amoral. 

Soma (      ) 

2. 
humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livr  

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

p. 09. 

Tomando o texto como referência, faça o que se pede. 
a) Mencione quatro conceitos básicos do existencialismo de Sartre. 

b) 

irresponsável? Por quê? 

3. Jean-Paul Sartre (1905  1980) encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade na obra de 

Dostoiévski Os irmãos Karamazov

considerações sobre esse tema e algumas consequências que dele podem ser derivadas. 

"[...] tudo é permitido se Deus não existe e, por conseguinte, o homem está desamparado porque 

não encontra nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. Para começar, não encontra 

desculpas. [...] Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está 

condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma 

vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz." 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo  

Com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações, 

assinale a alternativa correta. 

a) Porque entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não engajada, isto é, uma filosofia 

que não deve se importar com os acontecimentos sociais e políticos de seu tempo. 

b) Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus e não do fato de sermos absolutamente 

 

c) As ações humanas são o reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus estabelece 

para cada pessoa, consistindo nisto a verdadeira liberdade. 

d) Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada um 

faz livremente durante a vida e não da suposição da existência e, portanto, das ordens de Deus. 
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4. Em 27 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde do Homem, pois, 

segundo os dados estatísticos, os homens morrem mais cedo que as mulheres em média 7,6 anos, 

pelas razões apontadas no texto abaixo: 

As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem buscam romper os obstáculos 

que impedem os homens de frequentar os consultórios médicos. Divulgado em 2008, o levantamento 

ouviu cerca de 250 especialistas e mostrou que a população masculina não procura o médico por conta 

de barreiras culturais, entre outras. Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde 

apenas quando a doença está mais avançada. Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, 

perto de sua casa, eles precisam procurar um especialista, o que gera maior custo para o SUS e, 

sobretudo, sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família. 

Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=10

490>. 

 

Podemos entender, dessa forma, que cuidar da própria saúde é uma questão de opção. Por um lado 

temos a liberdade de escolher ir ou não ir a um posto de saúde para fazer exames, por outro, temos 

de assumir as  responsabilidades de tratar uma doença em estado avançado quando poderia ter sido 

tratada em estado inicial. Segundo Sartre, em sua obra O ser e o nada: Para a realidade humana, ser 

equivale a escolher-se; nada lhe vem do exterior, tampouco do interior que ele possa receber ou 

aceitar. [...] Deste modo a liberdade não é um ser; ela é o ser do homem, ou seja, o seu nada de ser. 

[...] Inserido num mundo no qual sou inteiramente responsável, sem poder, faça o que fizer, separar-

me, nem que seja por um instante, desta responsabilidade, pois sou responsável até pelo meu desejo 

de fugir das responsabilidades.  
SARTRE. J.-P.O ser e o nada. Apud CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 381-382. 

  

Com base nos textos, responda as seguintes questões. 
a) Como podemos interpretar os dados estatísticos sobre a saúde do homem a partir dos conceitos 

sartreanos de liberdade e responsabilidade? 

b) Transcreva e analise a passagem do texto do Ministério da Saúde que indica haver uma 

consequência social de uma tomada de decisão individual. 

5. Leia o texto a seguir. 

a realidade não existe a não ser na ação; aliás, vai longe ainda, acrescentando: o homem nada mais é 

do que o seu projeto; só existe na medida em que se realiza; não é nada além do conjunto de seus 

 
SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, Col. Os Pensadores. p. 13. 

Tomando o texto acima como referência, assinale a alternativa correta. 
a) 

realidade possível e imaginável, que o homem é o ser que cria o mundo todo a partir de sua 

existência. 

b) O existencialismo sartreano é uma espécie muito particular de quietismo, porque afirma que o 

homem é livre a partir do momento em que deixa a decisão sobre a própria existência nas mãos 

dos outros. 

c) 

são iguais na indeterminação de seus atos e que, portanto, é indiferente ser responsável ou não 

pelas ações praticadas. 

d) O existencialismo de Sartre é o contrário do quietismo, porque defende que a vida humana é feita 

a partir das ações e escolhas que cada ser humano realiza juntamente com outros homens. A vida 

do homem é um projeto que se realiza em plena liberdade. 
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6. "A bem dizer, não me formulava minhas descobertas. Mas creio que agora me seria fácil colocá-las 

em palavras. O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é 

a necessidade. Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que os encontremos, 

mas nunca podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram 

superar essa contingência inventando um ser necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser 

necessário pode explicar a existência: a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode 

dissipar; é o absoluto, por conseguinte a gratuidade perfeita." 
SARTRE, J. P. A Náusea. In: MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 167-168. 

A partir do texto assinale o que for correto. 

(01) A presença dos entes é alcançável por dedução lógica. 

(02) Um aspecto fundamental dos entes é a sua contingência. 

(04) Sartre opõe a contingência evidente dos seres à necessidade de um ser que é causa de si  

próprio. 

(08) A existência é absoluta e não deduzível por argumentos. 

(16) Outros filósofos, além de Sartre, já haviam demonstrado a necessidade dos entes. 

Soma (      ) 

7. Se Deus não existisse, tudo seria permitido.

é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o homem está desamparado porque não encontra 

nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. [...] Com efeito, se a existência precede a essência, 

nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada ou definitiva; ou seja, 

não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, 

não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não 

teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa 

e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está 

condenado a ser l  
SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. Tradução Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 9. 

Com base no excerto citado, assinale o que for correto. 

(01) O existencialismo é uma filosofia teológica que procura a razão de ser no mundo a partir da 

moral estabelecida. 

(  

onde há a obrigação de ser livre. 

(04) O existencialismo fundamenta a liberdade, independentemente dos valores e das leis da 

 sociedade. 

(08) Ser livre significa, rigorosamente, ser, pois não há nada que determine o ser humano, a não ser 

ele mesmo. 

(16) A existência de Deus é necessária, pois, sem ele, o homem deixaria de ser livre. 
Soma (      )  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

Recentemente, o Brasil acompanhou e debate o caso de assédio sexual do ator José Mayer, levado à 

público por sua vítima, a figurinista Su Tonani. Ao se ver compelido a admitir o que fez, o ator escreveu 

uma carta pública de desculpas, que segue abaixo. Leia-a e depois responda ao que se pede. 
Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso 

só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora 
Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras 

de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou 

responsável pelo que faço. 
Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a intenção de tratar 

qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a ninguém, não sou. 
Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, 

invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são. 
Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender. O mundo mudou. E isso é bom. Eu preciso 

e quero mudar junto com ele. 
Este é o meu exercício. Este é o meu compromisso. Isso é o que eu aprendi. 
A única coisa que posso pedir a Susllen, às minhas colegas e a toda a sociedade é o entendimento 

deste meu movimento de mudança. 
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Espero que este meu reconhecimento público sirva para alertar a tantas pessoas da mesma geração 

que eu, aos que pensavam da mesma forma que eu, aos que agiam da mesma forma que eu, que os 

leve a refletir e os incentive também a mudar. 
Eu estou vivendo a dolorosa necessidade desta mudança. Dolorosa, mas necessária. 
O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega que surge hoje é, 

sem dúvida, muito melhor. 
 

De acordo com seus conhecimentos sobre Sartre, pode-se dizer que este texto é um exemplo de 

má-fé, isto é, de uma conduta inautêntica? Justifique sua resposta apontando passagens do texto 

que a corroborem. 
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GABARITO 

 

1. 01 + 04 + 08 = 13 

01, 04 e 08 corretas. Para Sartre, o homem deve ter responsabilidade em suas escolhas, de modo que não 

faça nada que os outros não possam fazer também, sem que isso comprometa o âmbito social no qual 

vive. A liberdade é, deste modo, responsabilidade e está vinculada necessariamente ao outro. 

02 e 16 incorretas. A noção de criatura decaída tem cunho religioso e não existencialista. A liberdade é 

para Sartre um tema importante e crucial, no entanto, ele não a coloca de forma individual, porque o ser 

humano "não é uma ilha". Pelo contrário, a liberdade requer responsabilidade moral, social e política. 

2.  

a) essência/existência; 

natureza humana; 

liberdade; 

má-fé. 

Os conceitos de responsabilidade, angústia, subjetividade, cogito, projeto, escolha, ação, 

engajamento, desespero, situação, autenticidade, humanismo, morte, náusea, nada, consciência, 

não há determinismo, ser em-si, ser para-si, nadidade, ética, gratuidade das coisas também podem 

ser considerados respostas corretas. 

b) Não, a inexistência de um determinismo absoluto significa que o homem vive livremente, mas isso 

não significa que sua liberdade possa ser irresponsável. Ser livre, para Sartre, significa assumir a 

responsabilidade pelas escolhas feitas. 

3. d 

A afirmativa A está incorreta, pois, se em seus primeiros livros Sartre busca explicar como os 

condicionantes sociais são um entrave à liberdade de ação humana, limitando-a, em suas obras seguintes 

(como em O existencialismo é um humanismo), ele indica as possibilidades de ação e transformação pelo 

engajamento a uma causa, no caso o marxismo (socialismo). A afirmativa B está incorreta, porque a 

angústia decorre de o homem não mais poder se prender à figura de Deus em busca de ajuda. Quando 

Deus não mais existe, o homem está livre  e só. A afirmativa C está incorreta, porque na filosofia de 

Sartre não há espaço para intervenção divina ou um plano de Deus para o homem. Seu raciocínio surge 

justamente da inexistência de Deus e de como o homem pode lidar com isso. Por fim, a afirmativa D está 

correta, pois Sartre acreditava que o homem definia seu destino a partir das escolhas que fazia, sem poder 

culpar ou recorrer a Deus. 

4.  

a) ; 

assim, ele é responsável por suas ações e também por suas omissões, não sendo possível transferir a 

consequência de seus atos a circunstâncias externas. 

Pela leitura do texto percebemos que a atitude de não procurar um médico em estágio menos 

avançado da doença deve-se à liberdade do ser humano (o homem é livre para decidir se vai ou não 

ao médico). Desse modo, ele é responsável pelas consequências de seus atos, isto é, pelo seu próprio 

sofrimento e pelo de sua família, bem como pelo aumento dos gastos do serviço público de saúde. 

b) 

Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, perto de sua casa, eles precisam procurar um 

especialista, o que gera maior custo para o SUS e, sobretudo, sofrimento físico e emocional do 

saúde e que a sua atitude ou a sua escolha acarretam uma consequência pela qual eles são 

responsáveis. 

5. a) incorreta. Apesar do homem criar sua própria realidade por estar condenado à liberdade de suas ações, 

ele não cria toda a realidade a partir de sua existência, mas o contrário, é sua existência que cria a 

realidade. 

b) incorreta. De maneira nenhuma o existencialismo sartreano é uma forma de quietismo, isso contradiz 

a formulação do próprio Sartre. 

c) incorreta. De maneira nenhuma Sartre afirma que é indiferente o homem ser ou não responsável por 

sua ação, pelo contrário, é e devem ser totalmenrte responsáveis por elas, afinal, toda a consequência 

das mesmas cairá sobre eles. 
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d) correta. A vida humana é feita a partir de suas ações e a liberdade é a marca maior do homem, que 

criou a frase "é proibido proibir". 

6. 02 + 04 + 08 = 14 

A questão discute aspectos da filosofia existencialista de Sartre, que surgem em seu romance A Náusea.  

(01) incorreta. Na questão, os entes são os seres, as pessoas. Como Sartre vê que o ser humano se define 

por suas próprias ações e escolhas e não de forma prévia, afirma que os entes não podem ser deduzidos, 

pois estão sempre na possiblidade de mudança, reféns das contingências. 

(16) incorreta. Sartre refuta a ideia de "necessidade dos entes" para a explicação da existência.  
7. 04 + 08 = 12 

(01) Incorreta. O existencialismo nega o caráter teológico (baseado na existência de Deus) na explicação 

do mundo. 

(02) Incorreta. Nem toda condenação está relacionada à falta de liberdade. No caso, "condenado" tem o 

sentido de "destinado". 

(04) Correta. No existencialismo o que prevalece é a liberdade do indivíduo sobre suas escolhas frente à 

sociedade. 

(08) Correta. O existencialismo entende que a existência precede a essência. Desta forma a existência 

define o ser e o estado de liberdade existencial é o ser humano em estado puro. 

(16) Incorreta. O existencialismo abandona a ideia da existência de Deus e acredita que sua existência 

tiraria a liberdade do homem. 

 



 

 
F

ís
. 

Fís. 
 

Professor: Leonardo Gomes 

Monitor: Arthur Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

Exercícios: indução eletromagnética 
19 

set 
 

RESUMO   
 

O físico Hans Christian Oersted demonstrou experimentalmente, em 1820, que um fio condutor com corrente 

elétrica criava um campo magnético a sua volta que provocava o desvio em uma bússola colocada em sua 

proximidade. Foi um grande passo para mostrar que fenômenos elétricos e magnéticos estavam ligados. 

 

A experiência de Oersted 

 
Ao fechar a chave, a bússola muda de posição. 

 
A importância dessa experiência é mostrar que cargas elétricas em movimento provocam campo magnético 

nas proximidades do espaço em volta desse movimento. 

Cerca de 12 anos depois o físico Michael Faraday conseguiu provar o caminho inverso, isto é, campos 

magnéticos variáveis produzem corrente elétrica. Esse princípio é chamado de indução eletromagnética e é 

o princípio de funcionamento do gerador mecânico de energia elétrica. 

Para se conseguir corrente elétrica é preciso variar o campo magnético em uma região delimitada por fios 

condutores. 

Imagine a seguinte situação: 

Um copo colocado embaixo de um chuveiro. 

Coloca-se o copo primeiro de lado e depois vai virando-se o copo até ficar direito. 

 

 
 

É fácil perceber que na primeira situação não vai entra água no copo, enquanto que na segunda situação 

teremos muita água entrando no copo. Podemos dizer que o fluxo de água pela área de entrada do copo é 

zero na primeira situação e máximo na segunda. Assim, à medida que o copo vai sendo girado o fluxo vai 

aumentando. 
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Para o fluxo magnético a analogia é igual. No lugar da água, pense em um campo magnético uniforme de 

módulo B. No lugar do copo pense em um aro circular de área A. 

 
Isso quer dizer que se modificando a posição do aro (espira), teremos um fluxo magnético (φ) através da área 

A que será dado por 

φ = BAcosθ  

φ = BA (na situação de máximo fluxo) 

É importante perceber que aparecerá uma corrente elétrica induzida na espira devido a essa variação do 

campo magnético. 

Há outras formas de produzir essa variação e criar corrente elétrica. 

• Modificando o campo magnético. Por exemplo aumentando o número de linhas de campo. 

 
• Movimentar a espira através do campo. 

 

                       

                             
• Pela variação na área. Por exemplo, modificando a área da espira. 
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Para calcular o módulo da força eletromotriz induzida (ε) por essas variações devemos dividir a variação do 

fluxo pelo intervalo de tempo dessa variação. 

 
Lei de Faraday-Neumann 

Obs.: O sinal negativo aparece na fórmula anterior porque a corrente induzida aparece no sentido que produz 

um fluxo contrário à variação do fluxo indutor. É a chamada Lei de Lenz. 

Dica: É importante perceber que: 

• cargas elétricas em movimento produzem campo magnético; 

• campos magnéticos variáveis podem produzir corrente elétrica. 

Os transformadores de tensão, chamados normalmente de transformadores, são dispositivos capazes de 

aumentar ou reduzir valores de tensão. 

Um transformador é constituído por um núcleo, feito de um material altamente imantável, e duas bobinas 

com número diferente de espiras isoladas entre si, chamadas primário (bobina que recebe a tensão da 

rede) e secundário (bobina em que sai a tensão transformada). 

O seu funcionamento é baseado na criação de uma corrente induzida no secundário, a partir da variação de 

fluxo gerada pelo primário. 

A tensão de entrada e de saída são proporcionais ao número de espiras em cada bobina. Sendo: 

 

Onde: 

•  é a tensão no primário; 

• é a tensão no secundário; 

• é o número de espiras do primário; 

• é o número de espiras do secundário. 

EXERCÍCIOS 
 

1. A principal aplicação da Indução Magnética, ou Eletromagnética, e a sua utilização na obtenção de 

energia. Podem-se produzir pequenas f.e.m.  com um experimento bem simples. Considere uma espira 

quadrada com 0,4 m  de lado que está totalmente imersa num campo magnético uniforme (intensidade 

2B 5,0 wb / m )=  e perpendicular as linhas de indução. Girando a espira até que ela fique paralela as 

linhas de campo. 

 
Sabendo-se que a espira acima levou 0,2 segundos  para ir da posição inicial para a final, a alternativa 

correta que apresenta o valor em módulo da f.e.m.  induzida na espira, em volts,  é:  

a) 1,6     

b) 8     

c) 4     
d) 0,16     
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2. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 A,  enquanto no 

enrolamento secundário corresponde a 20 A.  

Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200  espiras, o número de espiras do enrolamento 

secundário é:  

a) 600     
b) 1.200     
c) 2.400     
d) 3.600     

3. Este diagrama mostra um pêndulo com uma placa de cobre presa em sua extremidade. 

 
Esse pêndulo pode oscilar livremente, mas, quando a placa de cobre é colocada entre os polos de um 

ímã forte, ele para de oscilar rapidamente. Isso ocorre porque: 

a) a placa de cobre fica ionizada. 

b) a placa de cobre fica eletricamente carregada. 

c) correntes elétricas são induzidas na placa de cobre. 

d) os átomos de cobre ficam eletricamente polarizados. 

e) os elétrons livres da placa de cobre são atraídos eletrostaticamente pelos polos do ímã. 

4. Michael Faraday descobriu o fenômeno, da indução magnética ao realizar alguns experimentos usando 

um ímã e uma bobina. 

 
Percebeu ele que fazendo variar o fluxo magnético no interior da bobina, surgia uma corrente elétrica 

induzida, acendendo momentaneamente a lâmpada. O fenômeno da indução magnética  

a) obedece ao principio da conservação da energia, pois ocorre apenas uma conversão de energia. 

b) não obedece ao principio da conservação da energia, pois a lâmpada se acendeu sem que se 

usasse alguma pilha. 

c) foi explicado matematicamente pela Lei de Lenz, sem que se mencionasse a lei da conservação 

da energia. 

d) não obedece ao principio da conservação da energia, pois, conforme a Lei de Lenz, trata-se 

apenas do surgimento de um contra-fluxo magnético na bobina. 

e) obedece ao principio da conservação de energia, havendo conversão de energia elétrica em 

mecânica. 
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5. O ímã da figura cai atravessando uma espira circular. Admitindo-se que o ima permaneça na posição 

vertical durante seu movimento para uma pessoa vendo de cima, pode-se afirmar que 

 
a) não surge corrente induzida na espira. 

b) o sentido da corrente induzida na espira e horário. 

c) o sentido da corrente induzida na espira e anti-horário. 

d) o sentido da corrente induzida muda de horário para anti-horário. 

e) o sentido da corrente induzida muda de anti-horário para horário. 

6. O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como 

Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de 

indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples. 

Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com resistência total R = 5 , e aplicou 

através dele um fluxo magnético Φ, cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo 

gráfico. 

 
O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em relação a esse experimento, 

considere as seguintes afirmativas: 

I. A força eletromotriz induzida entre t = 2 s e t = 4 s vale 50 V. 

II. A corrente que circula no circuito entre t = 2 s e t = 4 s tem o mesmo sentido que a corrente que 

passa por ele entre t = 8 s e t = 12 s. 

III. A corrente que circula pelo circuito entre t = 4 s e t = 8 s vale 25 A. 

IV. A potência elétrica dissipada no circuito entre t = 8 s e t = 12 s vale 125 W. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
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7. Na figura a seguir, observa-  sobre uma 

espira em forma de U, de resistência desprezível e largura l = 0,50 m. Esse conjunto é submetido a um 

campo de indução magnética de B = 0,20 T, perpendicular ao papel e orientado para dentro dele. A 

barra metálica YZ desloca-se com uma velocidade constante de intensidade v = 10 m/s. O atrito entre 

a barra metálica e a espira é desprezível.  

 
Em relação ao valor absoluto da força eletromotriz induzida e à corrente elétrica induzida que 

percorre o circuito, é CORRETO afirmar que 

a) E = 1 V; i = 5 A no sentido horário. 

b) E = 1 V; i = 0 A. 

c) E = 2 V; i = 20 A no sentido anti-horário. 

d) E = 1 V; i = 10 A no sentido anti-horário. 

e) E = 0 V, pois a velocidade é constante; i = 0 A. 

8. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói 

um pequeno gerador utilizando: 

• um fio de cobre de diâmetro D  enrolado em N  espiras circulares de área A;  

• dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B;  e 

• um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma 

frequência f.  

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V  e uma corrente de curto-

circuito i.  

Para dobrar o valor da tensão máxima V  do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto 

i,  o estudante deve dobrar o(a)  

a) número de espiras.     
b) frequência de giro.     
c) intensidade do campo magnético.    
d) área das espiras.     
e) à diâmetro do fio.    

9. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 

eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao 

se movimentar um imã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v,  

induzindo uma corrente elétrica de intensidade i,  como ilustrado na figura. 

 
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos 

materiais, outra possibilidade é mover a espira para a  

a) esquerda e o imã para a direita com polaridade invertida.    
b) direita e o imã para a esquerda com polaridade invertida.    
c) esquerda e o imã para a esquerda com mesma polaridade.    
d) direita e manter o imã em repouso com polaridade invertida.    
e) esquerda e manter o imã em repouso com mesma polaridade.    
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10. Uma das maneiras de gerar correntes elétricas é transformar energia mecânica em energia elétrica 

através de um gerador elétrico. Em uma situação simplificada, dispõe-se de ímãs para produzir o 

campo magnético e de uma bobina formada por 10 espiras circulares com 10 cm de diâmetro montados 

conforme a figura a seguir. A bobina está presa a um eixo que passa pelo seu diâmetro e gira com 

velocidade constante de 2 rotações por segundo. A bobina possui dois terminais que permitem o 

aproveitamento da energia elétrica gerada. Num dado instante, as linhas do campo magnético 

atravessam perpendicularmente o plano das espiras e o fluxo magnético é máximo; após a bobina girar 

90° em torno do eixo, esse fluxo é zero. Considere que na região da bobina o campo magnético é 

uniforme, com módulo igual a 0,01 T e orientado conforme indicado na figura. Determine a força 

eletromotriz média induzida na bobina ao girar 90° a partir da situação de máximo fluxo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. c 

Sabendo que: 

o

t t

θ θΔθ
ε

Δ Δ

−
= =   

Então, calculando os valores dos fluxos em ambas as situações, é possível calcular a f.e.m. induzida na 

espira. 

( ) ( )o

o

B A cos 0 5 0,4 0,4 1

0,8 Wb

θ

θ

=    =   

=
  

( ) ( )B A cos 90 5 0,4 0,4 0

0 Wb

θ

θ

=    =   

=
 

Assim, 

0 0,8

0,2

4 V

ε

ε

−
=

=

  

2. a 

Desprezando perdas de energia na transformação, a potência no primário é igual à potência no 

secundário. 

p s p p s s p s p sP P   U i U i   U 10 U 20  U 2U .=  =   =   =  

Da relação entre tensão e número de espiras no primário e secundário de um transformador, tem-se: 

p s s s
s

p s s s

U U 2U U 1 1
      N 600.

N N 1.200 N 600 N
=  =  =  =   

3. c 

As correntes de Foucault provocam a conversão de energia mecânica em energia térmica. Com isso, a 

placa de cobre rapidamente para de oscilar. 

Novamente, o fenômeno pode ser explicado pelas forças magnéticas que se opõem ao movimento 

responsável pela variação de fluxo. 

4. a 

Evidentemente que o fenômeno da indução magnética e uma simples conversão de energia mecânica 

(ima em movimento) em energia elétrica e, portanto, vale o principio da conservação da energia. 

5. d 

I. Enquanto o ima estiver acima do plano da espira, caindo em direção ao seu centro, o seu polo sul 

estará aproximando-se e a corrente induzida gera outro polo sul. O sentido e horário.  

II. Tendo atravessado o plano da espira, vai interessar o polo norte do ima, o qual estará afastando-se. 

norte. O sentido e anti-horário. 

6. d 

Analisando cada uma das proposições. 

I. Verdadeira. De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz induzida () (em 

módulo), é dada pelo módulo da taxa de variação do fluxo magnético (|  |), relativamente ao 

tempo (t). 

De 2 s a 4 s, temos: 

|| = 




| |

t
= 

−
=

−

100 0
50

4 2
V. 

II. Falsa. O sentido da corrente induzida depende do sinal da variação do fluxo magnético. De 2 s a 4 s 

a variação é positiva, enquanto que, de 8 s a 12 s a variação é negativa, acarretando correntes de 

sentidos opostos. 
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III. Falsa. Entre 4 s e 8 s, a corrente induzida é nula, pois o fluxo magnético é constante, ou seja, a 

variação do fluxo é nula (  = 0). 

IV. Verdadeira. De 8 s a 12 s a força eletromotriz induzida é: 

|| = 




| |

t
  || = 

−
=

−

| 0 100 |
25

12 8
V. 

A potência dissipada no circuito é: 

P = 


=
2 225

R 5
  P = 125 W.   

7. d 

A fem vale: 

𝜀 =  𝐵. 𝑙. 𝑉 ⇒ 𝜀 =  0,20 . 0,50 . 10 (V) 

𝜀 = 1,0 V 

A intensidade de corrente é dada por: 

𝑖 =
𝜀

R
=

1,0 V

0,10 Ω 
= 10 A 

Pelas regras da mão esquerda e direita e pela Lei de Lenz, verificamos que a corrente terá sentido anti-

horário. 

8. a 

V iR
R' 2R

2V iR'

=
 =

=
 

Portanto, para dobrar a tensão máxima V  do gerador mantendo constante a corrente de curto i,  

devemos dobrar o valor da resistência R.  

i i
B N R N

2R 2B

μ μ
=  =  

Portanto, uma forma possível de fazê-lo seria dobrando o número N  de espiras.  

9. a 

Na figura mostrada, está havendo afastamento relativo entre o ímã e a espira. Nessa situação, de acordo 

com a lei de Lenz, ocorre força de atração entre ambos, formando um polo sul na extremidade esquerda 

da espira. Para que uma outra situação apresente corrente no mesmo sentido, a extremidade esquerda 

da espira deve continuar formando um polo sul. Isso pode ser conseguido invertendo o ímã e provocando 

um movimento de aproximação relativa entre eles, deslocando o ímã para a direita e a espira para a 

esquerda.  

10. Dados: N = 10; D = 10 cm = 10 1 m; B = 10 2 T; f = 2 Hz. 

A expressão do fluxo magnético ( ) é: 

N B A cos =  ,  

sendo: N o número de espiras, A a área de fluxo através da espira, B a intensidade do vetor indução 

magnética, e  o ângulo formado entre as linhas de indução magnética e a normal (n) ao plano da espira, 

que, para a situação inicial, é nulo ( α = 0°). 

Então: 

( )
( )

2
12 3

2 4

inicial

final

10D 10
N B cos0 10 10 2,5 10 Wb.

4 4 4

0.

− −
− −

 
 =  = = =  

 =

 

O tempo considerado é para 
1

4
de rotação, ou seja, 

1

4
do período, que é o inverso da frequência. Assim: 

( )
1 1 1 1

t T       t s.
4 4 f 4 2 8

 = = =   =  

De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz média ( )m  é dada por: 

4
3

m

3

m

0 2,5 10
2 10 V   

1t
8

6,3 10 V.

−
−

−

 −  
 = − = − =   
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Exercícios: Indução Eletromagnética 
20 

set 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. A figura abaixo representa um experimento em que um imã está sendo aproximado com velocidade V 

de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G. 

 
A seguir, três variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras I, II e III. 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual 

àquela produzida no experimento original. 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I, II e III 

2. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O 

movimento do ímã, em direção ao anel,  

 
a) não causa efeitos no anel. 

b) produz corrente alternada no anel. 

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice versa. 

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. 

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. 
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3. Um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante 

e saindo perpendicularmente ao plano da folha, de acordo com a figura abaixo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a corrente induzida no anel. 

a) não existe corrente induzida no anel durante o percurso da queda, pois o campo é constante. 

b) a corrente induzida no anel é no sentido horário quando o anel entra na região do campo. 

c) a corrente induzida no anel é no sentido anti-horário quando o anel entra na região do campo. 

d) existe uma corrente induzida durante todo o instante de queda devido à variação da posição do 

anel em relação ao campo. 

e) existe uma corrente induzida somente quando o anel encontra-se totalmente imerso no campo. 

4. O professor Lúcio pretende demonstrar o efeito de indução eletromagnética. Para isso, ele usa um fio 

condutor retilíneo, encapado com material isolante, no qual estabelece uma corrente elétrica i cujo 

valor varia com o tempo. Ele coloca um anel metálico próximo ao fio em três situações distintas, 

descritas a seguir. 

 
a) Na situação 1, o professor Lúcio sustenta o anel na horizontal e coloca o fio na vertical, passando 

pelo centro do anel, como representado na figura. Nessa situação, existe corrente induzida no 

anel? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
b) Na situação 2, o professor Lúcio coloca o anel e o fio sobre uma superfície plana, um ao lado do 

outro, como representado na figura. Na situação 2, existe corrente induzida no anel? JUSTIFIQUE 

sua resposta. 

 
c) Na situação 3, o professor Lúcio coloca o fio sobre o anel, passando pelo seu centro, como 

representado na figura. Na situação 3, existe corrente induzida no anel? JUSTIFIQUE sua resposta. 
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5. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 A, enquanto no 

enrolamento secundário corresponde a 20 A. 

Sabendo que o enrolamento primário possui 1200 espiras, o número de espiras do enrolamento 

secundário é: 

a) 600 

b) 1200 

c) 2400 

d) 3600 

6. Um transformador tem os seguintes valores nominais: 110 V, 220 V e 2200 W. 

Sabendo que o enrolamento cujos terminais indicam 110 V tem 250 espiras, determine: 

a) o número de espiras do enrolamento corresponde à força eletromotriz de 220 V. 

b) a intensidade da corrente em cada terminal quando se utiliza esse transformador para ligar uma 

televisão, com valores nominais de 220 V e 880 W, a uma tomada que fornece 110 V. 

c) a intensidade máxima da corrente em cada terminal. 

7. O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem exigido a produção cada vez maior de 

energia, principalmente de energia elétrica. Além das hidrelétricas, outras fontes como painéis 

fotovoltaicos, usinas eólicas, termoelétricas e baterias têm sido usadas para produzir energia elétrica.  

São fontes de energia que não se baseiam na indução eletromagnética para produção de energia 

elétrica: 

a) pilhas e painéis fotovoltaicos. 

b) termoelétricas e usinas eólicas. 

c) pilhas, termoelétricas e painéis fotovoltaicos. 

d) termoelétricas, painéis fotovoltaicos e usinas eólicas. 

8. Sobre o fenômeno de indução eletromagnética, apresentam-se três situações: 

 

 
Verifica-se uma corrente elétrica induzida na espira condutora na(s) situação(ões)  

a) 1 

b) 3 

c) 1 e 2 

d) 2 e 3 

e) 1, 2 e 3 
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9. O observador, representado na figura, observa um imã que se movimenta em sua direção com 

velocidade constante. No instante representado, o imã encontra-se entre duas espiras condutoras, 1 e 

2, também mostradas na figura. 

 
Examinando as espiras, o observador percebe que 

a) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário em ambas espiras. 

b) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário em ambas espiras. 

c) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário na espira 1 e anti-horário na espira 2. 

d) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário na espira 1 e horário na espira 2. 

e) existe apenas corrente elétrica induzida na espira 1, no sentido horário. 

10.  

 
Considerando-se o trecho acima e os conhecimentos básicos acerca do eletromagnetismo, é 

CORRETO afirmar que 

a) o campo elétrico terrestre é o principal responsável por repetir os elétrons arremessados pelo Sol, 

criando os efeitos de luz denominados de auroras boreais. 

b) a baixa função trabalho, característica do material utilizado nos fios metálicos de transmissão, 

ocasionou o desligamento dos disjuntores de Quebec. 

c) o tempo entre a observação de uma atividade anormal na superfície do Sol e a chegada da 

tempestade solar à Terra é nulo, uma vez que as partículas arremessadas pelo astro viajam na 

velocidade da luz. 

d) uma possível explicação é que as correntes nos fios de transmissão, que desligaram os disjuntores 

de Quebec, foram criadas por indução eletromagnética, por causa dos efeitos de tempestade solar 

sobre o campo magnético terrestre. 

e) as auroras espetaculares relatadas podem ser explicadas pelo efeito fotoelétrico. 
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11. Um estudante elaborou um projeto para sua aula de Física. Projetou um agasalho para esquentar e, 

com isso, aquecer as pessoas. Para tanto, colocou um pêndulo nas mangas do agasalho, para oscilar 

com o movimento dos braços, ligado a um gerador elétrico que, por sua vez, estava ligado a um 

circuito de condutores para converter energia elétrica em térmica. 

A figura a seguir mostra o agasalho com o detalhamento do gerador, ou seja, um imã que oscila 

próximo a uma bobina. 

 
Assim, analise as seguintes afirmações: 

(    )  A corrente elétrica produzida pelo gerador é contínua. 

(    )  O fenômeno que explica a geração de energia elétrica nesse tipo de gerador é a indução  

eletromagnética. 

(    )  A bobina provoca uma força magnética no imã que tenta impedir o movimento de oscilação do  

mesmo. 

(    )  A corrente induzida aparece porque um fluxo magnético constante atravessa a bobina. 

(    )  Toda energia mecânica do movimento dos braços é convertida em energia térmica para  

aquecimento da pessoa. 

12. Em uma loja, a potência média máxima absorvida pelo enrolamento primário de um transformador 

ideal é igual a 100 W. O enrolamento secundário desse transformador, cuja tensão eficaz é igual a 5,0 

V, fornece energia a um conjunto de aparelhos eletrônicos ligados em paralelo. Nesse conjunto, a 

corrente em cada aparelho corresponde a 0,1 A. O número máximo de aparelhos que podem ser 

alimentados nessas condições é de: 

a) 50 

b) 100 

c) 200  

d) 400 

13. Considere os experimentos: 

EXPERIMENTO 1 

Um carrinho de material isolante é colocado sobre trilhos e preso a duas molas. Sobre ele é fixado um 

ímã, conforme a figura. O conjunto é deslocado 20 cm à direita, em seguida liberado. Ocorre, então, 

um movimento oscilatório, diminuindo gradativamente de amplitude até o repouso, devido às forças 

de atrito. 

 

EXPERIMENTO 2 

O experimento é repetido fixando-se uma bobina (figura B). Isto faz com que, durante o movimento 

oscilatório, o ímã penetre no interior da bobina, sem, no entanto tocá-la, não havendo, portanto 

nenhuma força adicional de atrito. G é um galvanômetro ligado à bobina. 

 



 

 
F

ís
. 

Analise as proposições: 

I. O experimento 2 proporcionará o aparecimento de uma corrente induzida na bobina. 

II. O experimento 2 proporcionará o aparecimento, na bobina, de uma corrente induzida sempre no 

mesmo sentido. 

III. A presença da bobina dará origem a forças magnéticas, diminuindo o tempo para o sistema entrar 

em repouso relativamente ao experimento 1. 

IV. O tempo para o sistema entrar em repouso no primeiro experimento é o mesmo que no segundo 

experimento. 

Está correta ou estão corretas: 

a) II 

b) I e IV 

c) I e III 

d) II e IV 

e) I 

14. A principal aplicação da indução eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. Podem-

se produzir pequenas f.e.m. com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada com 

0,4 m de lado que está totalmente imersa num campo magnético uniforme (intensidade B = 0,5 wb/m²) 

e perpendicular as linhas de indução. Girando a espira até que ela fique paralela às linhas de campo. 

 
Sabendo-se que a espira acima levou 0,2 segundos para ir da posição inicial para a final, a alternativa 

correta que apresenta o valor em módulo da f.e.m. induzida na espira, em volts, é: 

a) 1,6 

b) 8 

c) 4 

d) 0,16 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

Um anel condutor de raio a e resistência R é colocado em um campo magnético uniforme no espaço 

e constante no tempo. A direção do campo de módulo B é perpendicular à superfície gerada pelo anel 

e o sentido está indicado no esquema da figura a seguir. 

 
No intervalo ∆t = 1 s, o raio do anel varia de metade de seu valor. 

Calcule a intensidade e indique o sentido da corrente induzida no anel. Apresente os cálculos. 
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RESUMO  
 

 

Para o estudo analítico dos espelhos esféricos, precisamos de algumas definições. 

 
De acordo com a imagem, podemos definir: 
• P = distância entre o objeto e o espelho 

• P`= distância entre a imagem e o espelho 

• f = distância focal 

Apesar de não existir, encontraremos distâncias positivas e negativas nesse estudo. Os valores positivos e 

negativos não estão atrelados à distância em si, mas à posição em relação ao espelho. 

Logo, faremos uso desses sinais para classificar espelhos, objetos e imagens de acordo com o que foi visto 

no modulo anterior. 
• f > 0 significa que o espelho é côncavo 

• f < 0 significa que o espelho é convexo 

 
• P > 0 significa que o objeto é real 

• P < 0 significa que o objeto é virtual 

 
• P` > 0 significa que a imagem é direita 

• P` < 0 significa que a imagem é virtual 

 
Obs.: Preste atenção por que algumas questões podem lhe dar os valores e uma figura demonstrando a 

situação. Nesse caso, cabo a você atribuir os sinais positivos e negativos as medidas. 

Com essas grandezas bem definidas, podemos introduzir a equação de Gauss, que relaciona a distância focal 

e as distâncias do objeto e da imagem ao: 
1

𝑓
=
1

𝑃
+

1

𝑃`
 

Ou 

𝑓 =
𝑃. 𝑃`

𝑃 + 𝑃`
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Aumento linear transversal 
O aumento linear é uma grandeza relacionada à imagem, e representa o aumento que essa imagem pode ter. 

Se você olhar a imagem abaixo pode notar que ela representa um raio notável que passa pelo objeto e forma 

a imagem. 

 
Podemos notar que existem dois triângulos sendo formados graças a esse raio notável e eles podem ser 

relacionados, definindo o aumento linear como:    

𝐴 =
𝑖

𝑜
= −

𝑃`

𝑃
 

-  faz parte de uma correção na formula. Para definir o tamanho das imagens, faremos uso do sistema 

de coordenadas, estrategicamente, localizado no vértice do espelho, conforme a imagem a cima. Assim, 

definimos valores positivos para objetos e imagens com orientação positiva do eixo y e negativo para imagens 

e objetos invertidos. Essa relação pode ser observada no valor final do aumento linear da seguinte forma: 
• A < 0 significa que a imagem é invertida em relação ao objeto 

• A > 0 significa que a imagem é direita em relação ao objeto 

 
Obs.: Lembra-se que essa classificação é em relação ao objeto. Se tanto o objeto quanto a imagem estiverem 

para baixo, o valor do A será positivo e vice e versa. 
 

EXERCÍCIOS 
 

1. Um objeto foi colocado em duas posições à frente de um espelho côncavo de 10 cm  de foco. A 

imagem do objeto, conjugada pelo espelho, quando colocado na primeira posição foi invertida, com 

ampliação de  0,2  e, quando colocado na segunda posição, foi direita com ampliação de 5.   

Considerando o exposto, e utilizando o referencial e equações de Gauss, assinale a alternativa correta 

que completa as lacunas da frase a seguir. 

A imagem conjugada do objeto na primeira posição é __________ e __________ que o objeto. A 

imagem conjugada do objeto na segunda posição é __________ e __________ que o objeto.  

a) real  menor  virtual  maior    
b) real  menor  real  maior    
c) virtual  maior  real  menor    
d) virtual  maior  virtual  menor    
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2.  Na figura, O  é um ponto objeto virtual, vértice de um pincel de luz cônico convergente que incide 

sobre um espelho esférico côncavo E  de distância focal f.  Depois de refletidos no espelho, os raios 

desse pincel convergem para o ponto I  sobre o eixo principal do espelho, a uma distância 
f

4
 de seu 

vértice. 

 
Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a distância focal desse 

espelho é igual a  

a) 150 cm.     

b) 160 cm.     

c) 120 cm.     

d) 180 cm.     

e) 200 cm.     

3. Um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada em quatro vezes e projetada em 

uma tela que está a 2,4 m  do objeto, na sua horizontal. Que tipo de espelho foi utilizado e qual o seu 

raio de curvatura?  

a) Côncavo; 64 cm.     

b) Côncavo; 36 cm.     

c) Côncavo; 128 cm.     

d) Convexo; 128 cm.−     

e) Convexo; 64 cm.−     

4. Uma vela acesa foi colocada a uma distância p  do vértice de um espelho esférico côncavo de 1,0 m  

de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama desta 

vela, ampliada 5 vezes. 
O valor de p,  em cm, é:  

a) 60.     

b) 90.     

c) 100.     

d) 120.     

e) 140.     

5. Determine o raio de curvatura, em cm,  de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez 

de Gauss e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida, de tamanho igual a 1 3  do 

tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que distância entre a 

imagem e o objeto é de 80 cm.   
a) 15     

b) 30     

c) 60     

d) 90     
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6. A figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre o seu eixo principal. Um objeto 

e sua imagem, produzida por este espelho, são representados pelas flechas na posição 4. 

 
O foco do espelho está no ponto identificado pelo número  

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    

e) 8    

7. Dispõe-se de um espelho convexo de Gauss, de raio de curvatura R.  Um pequeno objeto colocado 

diante desse espelho, sobre seu eixo principal, a uma distância R  de seu vértice V,  terá uma imagem 

conjugada situada no ponto P desse eixo. O comprimento do segmento VP  é  
a) R 4     

b) R 3     

c) R 2     

d) R     
e) 2 R     

8. Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, em um tamanho quatro vezes 

maior do que seu tamanho original. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 

60cm  de seu vértice. 
A partir da situação descrita, responda:  

a) Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente sua 

resposta.  

b) Se um outro objeto for colocado a 10cm  do vértice desse mesmo espelho, a que distância dele a 

imagem será formada?  

9. A figura 1 mostra a boneca Mônica de altura h  a ser colocada em frente a um dispositivo óptico. A 

figura 2 mostra a imagem desta boneca vista através do dispositivo, com altura 3h.  

 
Sobre essa situação, pode-se afirmar que:  

a) O dispositivo fornece uma imagem real da boneca.    

b) O dispositivo pode ser uma lente divergente ou um espelho convexo.     

c) A distância da boneca até o dispositivo óptico é três meios de sua distância focal.     

d) A distância da imagem da boneca até o dispositivo é o dobro de sua distância focal.     
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

Na entrada do circo existe um espelho convexo. Uma menina de 1,0m de altura vê sua imagem refletida 

quando se encontra a 1,2m do vértice do espelho. A relação entre os tamanhos da menina e de sua 

imagem é igual a 4. 

Calcule a distância focal do espelho da entrada do circo.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. a 

Trata-se de objeto real. 

• 1ª posição:  

A imagem é invertida, então ela é real. 

A ampliação é menor que 1: A 1:  imagem menor que o objeto. 

 

• 2ª posição:  

A imagem é direita, então ela é virtual. 

A ampliação é maior que 1: A 1:  imagem maior que o objeto.  

2. c 

O objeto é virtual ( )p 0  e a imagem é real ( )p' 0 .  Assim: 

f
p 40cm; p' .

4
= − =  

Aplicando a equação dos pontos conjugados (Gauss): 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 1

f p p' f 40 f 4 f 40 f f f 40 f 40

f 120 cm.  

− − − −
= +  = +  = +  − =  = 

−

=

 

3. c 

O tipo de espelho esférico é facilmente determinado, pois a única imagem do espelho convexo é do tipo 

menor, direita e virtual, portanto o espelho é côncavo. 

Para saber o raio de curvatura, usamos a equação de Gauss: 

1 1 1

f di do
= +   

em que: 

f =  distância focal = metade do raio de curvatura do espelho; 

di =  distância da imagem (no caso este valor é positivo, pois a imagem foi projetada, portanto, real); 

do =  distância do objeto ao vértice do espelho. 

Além disso, necessitamos utilizar a equação do aumento linear, que é dada por: 

| i | | di |
A

o do
= =   

onde: 

i =  tamanho da imagem em módulo; 

o =  tamanho do objeto. 

Da equação de aumento, obtemos a seguinte relação entre di  e do :   

di 4 do=    

Mas, nos foi fornecido a distância entre o objeto e a imagem, logo: 

di do 2,4 m 4do do 2,4 m do 0,8 m− =  − =  =   

Substituindo na equação de Gauss: 

1 1 1 1 1 1 1 5 4do 4 0,8 m
f f 0,64 m 64 cm

f di do f 4do do f 4do 5 5


= +  = +  =  = =  = =  

Como o raio é o dobro do foco: 

R 2 64 cm R 128 cm=   =    
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4. d 

Por ser uma imagem que será projetada, é direto perceber que se trata de uma imagem real. Em um 

espelho esférico côncavo, quando a imagem é real, ela será invertida. Diante disto, a amplitude será de 

A 5= − . 

Diante disto, 

p'
A

p

p'
5

p

p' 5p

−
=

−
− =

=

  

Utilizando a equação de Gauss para espelhos, temos que: 

1 1 1

f p p'

1 1 1

1 p 5 p

6
1

5p

p 1,2 m p 120 cm

= +

= +


=

=  =

   

5. c 

Da informação do problema, sabe-se que sendo a imagem invertida, estamos diante de um espelho 

côncavo, e que: 

( )do di 80 cm 1− =   

Da relação de aumento transversal em módulo: 

( )
di 1 di

A do 3 di 2
do 3 do

=  =  =   

Substituindo (2) em (1): 

3 di di 80 cm di 40 cm e do 120 cm− =  = =   

Aplicando esses valores na equação de Gauss: 

1 1 1 1 1 1
f 30 cm

f di do f 40 120
= +  = +  =   

Logo, o raio de curvatura é: 

R 2f R 60 cm=  =    

6. b 

Num espelho esférico côncavo, a única posição em que ocorre superposição de objeto e imagem é o 

centro de curvatura. Como o foco fica no ponto médio entre o centro e o vértice, ele está no ponto 

identificado pelo número 2. 

Podemos identificar esse ponto também através de cálculos. Sendo d a distância entre dois pontos 

consecutivos, temos: p = p' = 4 d. 

Aplicando a equação dos pontos conjugados: 

2p p' 4 d 4 d 16 d1 1 1
  f   

f p p' p p' 8 d 8 d

f 2 d.


= +  = = = 

+

=

 

7. b 

Pela Lei de Gauss: 

1 1 1

f di do
= +   

onde: 

f  é a distância focal que é a metade do raio de curvatura e para espelhos convexos tem o sinal negativo; 

di  é a distância da imagem em relação ao vértice; 

do  é a distância do objeto em relação ao vértice. 

 



 

 
F

ís
. 

1 1 1

R / 2 di R
− = +  

2 1 1

R R di
− − =  

R
di

3
= −   

O sinal negativo indica que a imagem é virtual.  

8.  

a) Como a imagem é projetada em uma tela, ela é real, invertida e maior o espelho esférico usado é 

côncavo.  

O aumento da imagem ou ampliação (A)  é representado por:  

i

o

di
A

o d
= =  (1) 

em que i  é a altura da imagem, o  altura do objeto, id é a distância da imagem em relação ao vértice, 

od é a distância do objeto em relação ao vértice do espelho. 

Temos a informação de que a imagem é quatro vezes maior que o objeto e que a distância do objeto 

é de 60 cm.  

Substituindo na equação (1), obtemos a distância da imagem: 

i
i

d
4 d 240 cm

60 cm
=  =  

Aplicando a equação de Gauss: 
i o

1 1 1

f d d
= +  (2) 

onde f  é a distância focal do espelho e substituindo os valores id  e od , calculamos f : 

1 1 1 1 5
f 48 cm

f 240 60 f 240
= +  =  =  

Confirmando assim o espelho côncavo, pois f 0.  

 

b) Tendo a distância focal e sabendo que agora o objeto será colocado a 10 cm  do vértice do espelho, 

ou seja, entre o vértice e o foco, podemos concluir que a imagem será virtual sendo que a distância 

da imagem deverá ser negativa de acordo com as convenções de sinais adotadas para espelhos 

esféricos. Neste caso, a equação de Gauss (2) é suficiente para apresentar a solução. 

i o

1 1 1

f d d
= +  

i
i i

1 1 1 1 1 1 480
d 12,6 cm

48 d 10 48 10 d 38
= +  − =  = − = −  

 

Sendo assim, a imagem está a 12,6 cm   sendo uma 

imagem virtual.   

9. d 

A imagem obtida é virtual direita e maior, que pode ser fornecida por um espelho esférico côncavo ou 

por uma lente esférica delgada convergente. 

Da equação do aumento linear transversal: 

i p' 3h p' p'
A     p .

o p h p 3

− − −
= =  =  =  

Substituindo esse resultando na equação dos pontos conjugados (Gauss): 

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2
        p' 2f.

f p p' f p' 3 p' f p' p' f p'

− −
= +  = +  = +  =  = −

−
 

 

O sinal negativo indica que a imagem é virtual. Assim, a distância da imagem da boneca até o dispositivo 

é o dobro de sua distância focal. 

A posição da boneca (p)  para a situação descrita deve ser: 
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f f 2 f
A   3   f 3 f 3p  p .

f p f p 3
=  =  = −  =

− −
 

 

As figuras abaixo mostram uma solução gráfica, para um espelho esférico côncavo e para uma lente 

esférica delgada convergente. 

 

 
 

Questão Contexto  
Observe o esquema de raios abaixo. 

 
Os triângulos sombreados são semelhantes, portanto: 

p' h p ' 1
p ' 0,3m

p 4h 1,2 4
= → = → =  

Pela equação de Gauss, vem: 

1 1 1 1 1 1

f p p' f 1,2 0,3
= + → − = −  

1,2 4f f f 0,4m− = − → = −   
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RESUMO   
 

Espelhos Esféricos 
São calotas esféricas polidas.  

Pense em uma esfera polida por dentro e por fora. Faça agora um corte transversal. 

 

 
 

Essa calota esférica será o espelho esférico. Sua parte externa é chamada convexa e sua parte interna é 

côncava. 

 

Representação e características 

 
V = vértice 

F = foco                                   FC = FV 

C = centro de curvatura  

Raio da curvatura = 2F 

 

Obs.: Para facilitar os desenhos o espelho esférico é representado por uma linha reta dobrada nas 

extremidades. 
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Dessa forma o desenho obedece às condições de Gauss (e os espelhos esféricos estudados, quase sempre, 

obedecem às condições de Gauss). 

• Pouca esfericidade; 

• Raios luminosos próximos ao eixo principal. 

Para poder fazer os desenhos e representar as imagens corretamente usamos os raios principais que incidem 

nos espelhos esféricos: 

 

* O raio luminoso que incide no vértice possui ângulo de incidência igual ao de reflexão. 

 
 

* O raio luminoso que passando pelo centro de curvatura é refletido pelo centro de curvatura. 

 
* O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refletido pelo foco (vice-versa = 

reversibilidade). 
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Formação de imagens 
Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real). A imagem é invertida e real. O tamanho da imagem 

depende da posição do objeto. Observe que à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se 

afasta do espelho ficando maior. 

 

 
Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real), mas colocado entre o foco e o vértice. A imagem se 

forma na parte de trás do espelho. É chamada virtual, direita e sempre é maior do que o objeto. 

 
Convexo: objeto na parte externa da concavidade (agora chamada de real). A imagem se forma na parte 

interna do espelho entre o foco e o vértice. É chamada virtual, direita e sempre é menor do que o objeto. 
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Exercício resolvido 

Um objeto real se encontra sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de distância focal 20cm, e a 40cm 

do vértice do espelho. Sendo obedecidas as condições de Gauss, sua imagem é:  

a) real e direta.  

b) real e invertida.  

c) virtual e direta.  

d) virtual e invertida.  

e) imprópria, localizada no infinito. 

 

Solução: 

O objeto está no centro de curvatura do espelho, pois o foco vale 20 cm e o objeto está a 40 cm. 

 
A imagem é real (está do mesmo lado do objeto), invertida (em relação ao objeto) e possui a mesma dimensão 

(pela simetria dos raios traçados). 

Letra B 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. 

 
Escolha a opção que identifica corretamente o tipo do espelho que produziu a imagem e a posição do 

objeto em relação a esse espelho.  

a) O espelho é convexo e o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho.    
b) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice do espelho.    
c) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho.    
d) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho.    
e) O espelho é convexo e o objeto está posicionado a uma distância menor que o raio do espelho.    
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2. Considere a figura a seguir. 

 
Com base no esquema da figura, assinale a alternativa que representa corretamente o gráfico da 

imagem do objeto AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico 

convexo.  

a)  c)  e)  

b)  d)   

3. Por motivos de segurança, a eficiência dos faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria 

automobilística. Em alguns automóveis, são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por dois 

espelhos esféricos E1 e E2 como mostra a figura. Com base na figura, é correto afirmar que a localização 

da lâmpada está: 

 
a) nos focos de E1 e de E2.    
b) no centro de curvatura de E1 e no foco de E2.    
c) nos centros de curvatura de E1 e de E2.    
d) no foco de E1 e no centro de curvatura de E2.    
e) em qualquer ponto entre E1 e E2.    

4. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, 

muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, 

distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. 
Este tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do 

motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito 

mais distante dos olhos do condutor. 
Disponível em: <http://noticias.vrum.com.br>. Acesso em: 3 nov. 2010 (adaptado). 

 

Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este 

está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa 

aparente contradição é explicada pelo fato de  

a) a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto.    

b) a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.    

c) o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena.    

d) o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista.    

e) o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho.    
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5. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com três espelhos 

sobre o balcão: um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar 

imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a 

mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a 

seguir. 

 
Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas 

naturezas. 

 

Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa:  

a) o espelho A  é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real.    

b) o espelho B  é o plano e a imagem conjugada por ele é real.    

c) o espelho C  é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual.    

d) o espelho A  é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual.    

e) o espelho C  é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual.    

6. seguir, foi usada para revisar 

propriedades dos espelhos esféricos. Então, preencha as lacunas. 

 
A imagem na esfera espelhada é ___________; nesse caso, os raios que incidem no espelho são 

___________ numa direção que passa pelo __________ principal, afastando-se do __________ principal 

do espelho. 

 

A sequência correta é  

a) virtual  refletidos  foco  eixo.    

b) real  refratados  eixo  foco.    

c) virtual  refletidos  eixo  eixo.    

d) real  refletidos  eixo  foco.    

e) virtual  refratados  foco  foco.    
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7. A figura ao lado mostra um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R, apoiado sobre a 

horizontal, com a face refletora voltada para cima. A reta tracejada vertical OP  passa sobre o ponto 

correspondente ao centro do espelho esférico. Determine a distância y, acima do ponto O e ao longo 

da reta OP , para a qual ocorrerá maior incidência de luz solar refletida no espelho, suposta de 

incidência vertical. Considere o espelho esférico com pequeno ângulo de abertura, de modo que os 

raios incidentes são paralelos e próximos ao seu eixo principal. 

 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa distância.  

a) R/2    
b) 3R/4    
c) R    
d) 3R/2    
e) 2R    

8. Um estudante dispunha de um espelho côncavo e de uma lente biconvexa de vidro para montar um 

dispositivo que amplia a imagem de um objeto. Ele então montou o dispositivo, conforme mostrado 

no diagrama. O foco do espelho é F  e os das lentes são f  e f '.  O objeto O  é representado pela seta. 

 
Após a montagem, o estudante observou que era possível visualizar duas imagens. As características 

dessas imagens são:  

a) Imagem 1: real, invertida e maior. 

Imagem 2: real, invertida e menor.    

b) Imagem 1: real, direta e maior. 

Imagem 2: real, invertida e menor.    

c) Imagem 1: virtual, direta e maior. 

Imagem 2: real, invertida e menor.    

d) Imagem 1: virtual, direta e menor. 

Imagem 2: real, invertida e maior.    

9. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo. 

Nota-se que, nesse caso, a altura da imagem virtual é 1i .  Em seguida, o mesmo objeto é aproximado 

do espelho, formando uma nova imagem com altura 2i .  

Quando se traz para mais perto o objeto, a imagem se  
a) aproxima do espelho, sendo 1 2i i .     

b) aproxima do espelho, sendo 1 2i i .     

c) afasta do espelho sendo 1 2i i .=     

d) afasta do espelho sendo 1 2i i .     
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

Um jovem odontólogo, desejando montar um consultório, sai em busca de bons equipamentos por 

um preço que caiba em seu bolso. Diante da diversidade de instrumentos, pede orientação a um colega 

físico sobre qual tipo de instrumento óptico comprar para visualizar com maiores detalhes os dentes 

dos seus futuros pacientes. Irá atender às necessidades do dentista  

a) um espelho plano, por ser um material de produção em grande escala, seu valor é mais barato e o 

mesmo é capaz de produzir aumentos superiores a três vezes.    

b) um espelho convexo, pois funciona como uma lupa, produzindo imagens ampliadas de ótima 

qualidade independentemente da posição do dente do paciente.    

c) uma lente divergente, já que a mesma produz o maior tipo de aumento. No entanto, a posição do 

dente deve estar entre o foco e o centro óptico da lente para conseguir uma ampliação satisfatória.    

d) um espelho côncavo, pois uma vez que coloque o dente do paciente entre o foco e o vértice desse 

espelho, a imagem produzida será maior, virtual e direita.    

e) uma lente multifocal. Assim, independentemente da posição em que se encontra o dente em 

relação ao espelho, a ampliação será satisfatória.    
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Exercícios  
1. d 

Analisando a figura dada, notamos que a imagem do objeto real está invertida e ampliada. Esse caso só 

acontece para um espelho esférico côncavo, quando o objeto está entre o centro de curvatura (C) e o 

foco (F) , como ilustra a figura a seguir. 

 
2. d 

Todo raio que incide paralelo reflete pelo foco e todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete 

sobre si mesmo. 

Trata-se de um espelho convexo, então a imagem é sempre virtual direita e menor, entre o foco e o 

vértice.  

3. d 

Analisando a figura dada, percebemos que os raios emergentes da lâmpada que atingem E2 retornam 

pela mesma trajetória. Isso significa que a lâmpada está localizada no centro de curvatura desse espelho. 

Já os raios que atingem E1 saem paralelos ao eixo principal, indicando que a lâmpada está sobre o foco 

principal desse espelho.  

4. c 

Nossos olhos estão acostumados com imagens em espelhos planos, onde imagens de objetos mais 

distantes nos parecem cada vez menores.  

Esse condicionamento é levado para o espelho convexo: o fato de a imagem ser menor que o objeto é 

interpretado pelo cérebro como se o objeto estivesse mais distante do que realmente está. 

Essa falsa impressão é desfeita quando o motorista está, por exemplo, dando marcha a ré em uma 

garagem, vendo apenas a imagem dessa parede pelo espelho convexo. Ele para o carro quando percebe 

pela imagem do espelho convexo que está quase batendo na parede. Ao olhar para trás, por visão direta, 

ele percebe que não estava tão próximo assim da parede.  

5. c 

Para espelhos planos ou esféricos, a imagem de um objeto real é virtual e direita ou é real e invertida. 

Essa imagem virtual é reduzida no convexo, de mesmo tamanho no plano e ampliada no côncavo.  

Assim, tem-se: 

Espelho A →  convexo, pois a imagem é virtual direita e menor. 

Espelho B →  plano, pois a imagem é virtual direita e de mesmo tamanho.  

Espelho C →  côncavo, pois a imagem é virtual direita e maior.  

6. a 

Observação: há uma falha no enunciado. Para que a resposta seja a do gabarito oficial [A], o enunciado 

deveria ser: 

paralelamente ao eixo principal são ___________ numa direção que passa pelo __________ principal, 

afastando-  

 

A superfície espelhada da esfera é convexa, conjugando para um objeto real uma imagem virtual direita 

e menor. 

Os raios que incidem paralelamente ao eixo principal são refletidos numa direção que passa pelo foco 



 

 
F

ís
. 

principal, afastando-se do eixo principal do espelho, como indica a figura. Convém notar que um raio 

que incide não paralelo ao eixo principal não reflete pelo foco principal, como também mostra a figura. 

  
7. a 

Sabemos que os raios solares que atingem a Terra são praticamente paralelos. De acordo com o 

enunciado, esses raios solares são verticais, atingindo o espelho paralelamente ao eixo principal. Como 

o espelho é gaussiano, os raios refletidos passam pelo foco principal, que fica à distância R/2 do vértice 

do espelho.  

8. b 

Para a imagem do objeto no espelho côncavo, através do desenho, nota-se que o mesmo se encontra 

entre o foco e o centro de curvatura do espelho, logo, a imagem é real, invertida e maior, mas a mesma 

só é vista a partir da lente fazendo novamente a construção para a lente, formando, finalmente a imagem 

1, real, direta e maior, mostrada na figura mais abaixo. 

Para a imagem 2 da lente biconvexa, observa-se que o objeto está além do ponto antiprincipal e, sendo 

assim, sua imagem é real, invertida e menor. 

As construções das imagens estão indicadas nas figuras abaixo: 
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9. a 

A figura ilustra a situação proposta. 

 
Essa figura mostra que quando um objeto real se aproxima do vértice de um espelho esférico convexo, 

sua imagem virtual também se aproxima do espelho e aumenta de tamanho 1 2(i i ).   

 

Questão Contexto  
 

d 

Para ver melhor a imagem de um dente, essa imagem deve ser ampliada e direita. Isso se consegue com 

um espelho esférico côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice.  
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Estrutura geológica (arcabouço) 
17/19 

set 
 

RESUMO   
 

 

A estrutura geológica refere-se à composição interna de uma determinada área, sua distribuição, idade e o 

processo geológico que a formou, enquanto o relevo refere-se à forma que a superfície terrestre assume. 

Neste sentido, uma estrutura geológica assume determinada forma do relevo; por exemplo, as bacias 

sedimentares (estrutura) podem ser uma planície (forma do relevo), como é o caso da Planície do Pantanal. 

 

As estruturas do relevo também chamadas de províncias geológicas, são importantes para se compreender 

a composição de um relevo de uma determinada localidade, mesmo que se refira à uma área que pouco se 

conheça o relevo.  

 

São três as estruturas geológicas conhecidas: os dobramentos modernos, os maciços antigos e as bacias 

sedimentares.  

 

Os dobramentos modernos são formados a partir do choque entre placas tectônicas (movimento 

convergente de placas) em que uma das placas desce e a outra soergue (dobra). Essa estrutura é chamada 

de moderna pois, na escala geológica, teve origem em um período recente, o Cenozoico. A consequência 

disto é a formação de um relevo pontiagudo, alto e pouco erodido e, devido à altitude e ao gradiente de 

inclinação elevado, as áreas de dobramentos modernos tendem a possuir alto potencial hidrológico. Cabe 

destacar ainda que são áreas propensas à ocorrência de terremotos e atividade vulcânica. Podemos citar o 

Japão e o Himalaia como exemplos. 

 

Já os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos ou crátons, referem-se à uma estrutura do 

relevo formada a partir de um processo lento, antigo e resistente de formação que data do período Arqueano 

(entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás) e do Proterozoico (entre 2,5 bilhões a 542 milhões de anos), ou seja, 

são formações Pré-cambrianas. O desdobramento desta estrutura é a formação de um relevo de baixa 

altitude, devido à ação erosiva, e mais arredondado. Cabe destacar que estes escudos são ricos em minérios, 

os que datam do Arqueano são ricos em granito e ardósia, e os que datam do Proterozoico são ricos em 

ouro. Além destes minérios, no caso do Brasil, há o destaque para o ferro (Quadrilátero ferrífero e Serra de 

Carajás) e para o calcário (Maciço do Urucum).  

 

Por outro lado, as bacias sedimentares são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos que 

levam à formação de camadas de deposição aglomeradas. O acesso à esta estrutura é muito disputada pelos 

países, isso porque nessas áreas chega também matéria orgânica que pela ação da pressão se transforma em 

combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto). Um exemplo de bacia sedimentar é a 

região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que conta com extensas áreas de exploração de petróleo. 

 

No caso brasileiro só existem duas estruturas geológicas que compõem o território, os maciços antigos, 

representando 36%, e as bacias sedimentares, com 64%.  
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EXERCÍCIOS  
 

1. -se como um paleogolfão[1] da fachada pacífica do 

continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie 

do se processou o desdobramento e 

soerguimento das Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à 

sedimentação flúvio-  
-2012) Escritos Ecológicos. São Paulo: Lazuli Editora, 2006- p. 130-131. Adaptado 

 

Glossário:  

Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas baías, 

constatada em antiga era geológica. 

 

As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos 

processos naturais que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab ́Saber. Sobre esses 

processos mencionados, avalia-se que 

a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros. 

b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste. 

d) atenuaram as características do clima regional. 

e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta. 

2. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, 

tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos 

geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte 

tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de 

a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.  

b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.  

c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.  

d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos rios.  

e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação. 

3. Leia o texto que descreve uma estrutura geológica localizada na porção ocidental da América do Sul:  

Observamos como principais características da estrutura o fato de ser um relevo mais recente que o 

encontrado no restante do continente, bem como o fato de apresentar áreas de instabilidade 

geológica. Além do retratado observamos sinais de vulcanismo ativo e de tectonismo recente. A leitura 

do texto nos permite afirmar que a estrutura geológica encontrada pode se tratar de um(a):  

a) Escudo cristalino  

b) Bacia Sedimentar  

c) Plataforma cratônica  

d) Dobramentos modernos  

e) Maciços antigos 

4. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o território brasileiro.  

I. Não possui dobramentos de formação geológica recente.  

II. A posição geográfica, ocupando a porção Centro-Oriental da Plataforma Sul-Americana, explica a 

sua relativa estabilidade geológica.  

III. Os crátons, estruturas geológicas datadas da era Pré-Cambriana, predominam na maior parte da 

superfície do território nacional.  

IV. Em geral, as bacias e coberturas sedimentares coincidem com as planícies brasileiras, sobretudo 

na porção sul do território nacional.  

Assinale a única alternativa abaixo que lista todas as afirmativas corretas.  

a) I e II  

b) II e III  

c) III e IV  

d) I e IV  

e) II e IV 
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5. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de 

erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito 

antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 

rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul 

amazônica e a São Francisco. 
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

As regiões cratônicas das Guianas e a Sul amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões 

de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do 

setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por  

a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês).  

b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro.  

c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país.  

d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural.  

e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. 

6. Observe a região destacada no mapa a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
a) A área em destaque refere-se à Serra dos Carajás, no sudeste do estado do Pará. A área da Serra 

está totalmente inserida no Projeto Grande Carajás, um projeto de extração mineral em operação. 

Anteriormente à colonização, esse território era povoado pelos povos Karajá e Kayapó. 

b) A área corresponde à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma central hidrelétrica que está sendo 

construída no rio Xingu, no estado do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira. 

c) A área equivale ao território do futuro estado do Tapajós, que devido à grande extensão territorial 

do Pará tem sido um dos argumentos utilizados para uma divisão desse território e a consequente 

formação de dois novos estados, além do atual Pará: Tapajós e Carajás. 

d) O estado de Tapajós terá 722.000 quilômetros quadrados, sendo, portanto, o mais extenso. Apesar 

de compreender a maior área do Pará, essa região é a menos populosa: cerca de 1 milhão de 

habitantes. Sua capital será a cidade de Santarém. Essa região apresenta pouco desenvolvimento 

econômico, composta por grandes áreas preservadas e muitos rios. 

e) A região corresponde à área de cultivo da pimenta-do-reino (pipericultura) no Pará (maior 

produtor e exportador nacional), que vai receber uma "injeção" tecnológica concentrada com as 

atividades de um novo projeto da Embrapa Amazônia Oriental, a ser lançado na cidade de 

Bragança (PA). 

7. A estrutura geológica do Brasil é composta por:  
I. Escudos cristalinos, muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e 

algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. 
II. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos 

sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. 
III. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no Terciário, 

ocupando cerca de 30% do território nacional. 
IV. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às 

formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o 

território nacional. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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8. Pela sua extensão e posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais. É 

característica natural da América do Sul a existência de: 

a) áreas sujeitas a abalos sísmicos nas porções setentrional e oriental. 

b) rios que drenam a vertente do Pacífico mais caudalosos e extensos do que aqueles que deságuam 

no Atlântico. 

c) vegetação de pradarias na porção norte e de coníferas no sul. 

d) maciços antigos no centro-leste; planícies sedimentares no centro, dobramentos modernos no 

extremo oeste. 

e) clima temperado úmido no norte; clima desértico quente no oeste e clima tropical no sul.  

9. A estrutura geológica das terras emersas do Brasil é constituída, basicamente, por bacias sedimentares 

e escudos cristalinos, tectonicamente estáveis. 

 
As áreas cinzas do mapa representam: 

a) Dobramentos modernos. 

b) Bacias sedimentares. 

c) Bacias hidrográficas. 

d) Escudos cristalinos. 

e) Áreas de instabilidade tectônica. 

10.  

Terremotos como os ocorridos em quatro estados do país são mais comuns do que se imagina... 

-feira da semana passada, um leve tremor de terra que durou seis segundos atingiu 

quatro dos estados mais populosos do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Muita 

gente ficou assustada.Moradores de prédios desceram para a rua, com medo de uma catástrofe.(...) O 

terremoto, que ocorreu no Oceano Atlântico, a 210 quilômetros da costa brasileira, teve magnitude de 

5.2 na escala Richter. Dezenas de terremotos de magnitude similar ocorrem no mundo toda semana e 

não chamam atenção porque raramente causam danos.(...) É verdade que a maior parte desses abalos 

 

 
 Tendo por base a formação geológica brasileira, considere as afirmações abaixo. 

I. O território brasileiro está no centro da placa tectônica sulamericana e, portanto, menos sujeito a 

terremotos fortes. 

II. A formação geomorfológica brasileira data do Período Terciário da Era Cenozóica, possuindo um 

perfil topográfico com reduzido desgaste erosivo. 

III. Devido à sua formação Pré-Cambriana, encontramos um subsolo rico em minério de ferro. 

IV. O território brasileiro é formado, apenas, por dobramentos modernos. 
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Estão corretas, somente, as afirmações  

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 

e) II e III. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Com base na composição geológica do território brasileiro, o que pode-se afirmar sobre a altitude do 

relevo e sobre a hidrografia do país? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. b 

Na região amazônica são encontradas muitas bacias sedimentares, cujas origens remontam períodos 

passados. Muitos dos sedimentos encontrados nessa área têm origem nos Andes, que quando surgiu por 

conta do processo de soerguimento ocasionado pelo choque das placas Sulamericana e de Nazca, 

fechou a entrada do Oceano Pacífico na Bacia Amazônica.  

2. a 

Um exemplo da situação apresentada na questão é o Brasil que por estar localizado em cima da placa 

Sulamericana não sofre instabilidades geológicas e é formado por estruturas geológicas antigas, escudos 

cristalinos e bacias sedimentares, portanto, o relevo brasileiro está mais sujeito aos processos de 

intemperismo e erosão, o que o torna mais aplainado e de baixa altitude. 

3. d 

O texto retrata os dobramentos modernos, estrutura geológica formada a partir do choque entre placas 

tectônicas. Essas estruturas são consideradas áreas de instabilidade devido à possibilidade de ocorrência 

de terremotos e atividade vulcânica. 

4. a 

As únicas afirmativas incorretas são a III e a IV, pois, respectivamente, são encontrados no Brasil mas não 

predominantes, as bacias sedimentares que são; e as bacias sedimentares tendem a coincidir com áreas 

de planalto. 

5. a 

Os escudos cristalinos (crátons) são estruturas geológicas muito antigas que datam do 

Arqueano/Proterozoico. Essas áreas se caracterizam pela formação de minerais metálicos, tais como 

ferro, ouro e manganês. 

6. a 

A área corresponde à Serra dos Carajás, localizada no estado do Pará. Ela abriga a maior jazida de minério 

de ferro explorada do mundo. Além de ferro, ela concentra grande quantidade de manganês, cobre, 

ouro e níquel. 

7. a 

As únicas afirmativas incorretas são a III e IV, pois, respectivamente, no Brasil não são encontrados 

dobramentos modernos; e os escudos cristalinos são muito desgastados pelos processos de 

intemperismo e erosão dando origem à um relevo que varia entre baixo e médio. 

8. d 

A América do Sul apresenta três tipos de estrutura geológica decorrentes do processo que as originou e 

quando o processo ocorreu. 

9. b  

O mapa representa em cinza as bacias sedimentares e em preto os escudos cristalinos, ambas estruturas 

geológicas encontradas no Brasil associada à riqueza de recursos. 

10. b 

Apenas as afirmativas II e IV estão erradas, pois, respectivamente, A formação geológica do Brasil não 

data da Era Cenozoica, ou seja, formada por dobramentos modernos, estruturas que são pouco erodidas; 

e o território brasileiro é formado por maciços antigos e bacias sedimentares. 

 

Questão Contexto  
O relevo brasileiro é antigo, e, por conta da erosão, ocorreu a formação de inúmeras bacias 

sedimentares o que deu origem à um relevo de média à baixa altitude. Além disso é um relevo estável, 

pois não se encontra em uma área de atividade sísmica (área de encontro de placas tectônicas), pois se 

localiza sobre a placa Sul-americana, além de possuir uma considerável riqueza mineral e combustíveis 

fósseis. Apesar da formação de rios estar associada à existência de dobramentos modernos, que não são 

encontrados no Brasil, o país conta com a existência do maior rio do mundo em extensão e volume de 

água, o Rio Amazonas, o que só é possível pois a nascente dele se encontra nos Andes, que é uma área 

de dobramento moderno. 
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Relevo brasileiro e as riquezas 

minerais 

17/19 

set 
 

RESUMO   
 

 

O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente, por formações 

sedimentares (64% do território) recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga (36% 

do território). Seu processo de formação e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou 

seja, pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. O relevo 

brasileiro caracteriza-se pelo predomínio de áreas de médias e baixas altitudes, já que no Brasil não houve a 

formação de dobramentos modernos (pelo fato do território brasileiro se localizar sobre a placa tectônica 

sul-americana e apresentar uma estrutura rochosa antiga e estável, livre de tremores de alta intensidade) e os 

escudos cristalinos mais elevados foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. 

A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua distribuição, 

idade e o processo geológico que as formou, enquanto o relevo refere-se à forma da superfície da terrestre. 

Neste sentido, a estrutura geológica indica a origem, a composição e a formação do terreno ao longo do 

tempo geológico, estrutura esta que assume uma determinada forma do relevo; por exemplo, as bacias 

sedimentares (estrutura) podem ser uma planície (forma do relevo), como é o caso da Planície do Pantanal. 

 

Classificações do relevo brasileiro 

 
Mapa do relevo brasileiro segundo a classificação de Jurandyr Ross 

 

Devido à grande diversidade de formas e estruturas de relevo, o mesmo foi classificado pelos pesquisadores 

de diferentes formas, cada qual levando em consideração critérios distintos. 

A primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta por Aroldo de Azevedo, em 1949, e tinha por critério 

a altitude, isto é, o nível altimétrico das estruturas. A classificação identificou 4 planaltos  Planalto das 

Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional  e 3 planícies  Planície Amazônica, 

Planície do Pantanal e Planície Costeira. 

A segunda classificação foi de , proposta em 1962. Adotou-se um critério baseado em 

processos geomorfológicos  erosão e intemperismo. O relevo seria então formado por planícies, estas 

relacionadas à sedimentação, e por planaltos, estes relacionados à erosão. Em relação à classificação de 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/estrutura-geologica-brasil.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/agentes-exogenos-relevo.htm
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/20819.jpg
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Planalto Atlântico em Planalto Nordestino e serras e Planaltos do Leste 

e Sudeste, além de acrescentar os Planalto do Maranhão-Piauí e Uruguaio-Sul-Rio-Grandense. 

Atualmente, a classificação do relevo mais aceita na Geografia é a proposta por Jurandyr Ross, que se baseou 

nos estudos geomorfológicos do Brasil realizados até aquele momento (1995), principalmente nas obras de 

Aziz Nacib Ab'Saber e no projeto RadamBrasil, que realizou um levantamento e mapeamento sistemático 

dos recursos naturais brasileiros com o auxílio de imagens aéreas. Essa classificação utilizou como critérios o 

processo de formação das formas de relevo, o nível altimétrico e a estrutura geológica do terreno. De 

acordo com essa classificação, o relevo brasileiro pode ser dividido em 28 unidades, sendo elas áreas de: 

• Planaltos: Áreas de médias a altas altitudes, com superfícies irregulares e predomínio de processos de 

erosão. De acordo com essa classificação, as áreas de planalto no Brasil constituem onze unidades do 

relevo: Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Amazônia Ocidental, Planalto e Chapadas da Bacia do 

Parnaíba, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos Residuais Norte-amazônicos, Planaltos 

Residuais Sul-amazônicos, Planaltos e Chapadas dos Parecis, Planalto da Borborema, Planalto sul-rio-

grandense, Planalto e Serras do Atlântico Leste, Planaltos e Serras de Goiás-Minas, Serras Residuais do 

Alto Paraguai. 

• Planícies: Superfícies, geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de 

sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. Segundo essa classificação, o país possui seis áreas 

de planície: Planície do Rio Amazonas, Planície do Rio Araguaia, Planície e Pantanal do Rio Guaporé, 

Planície e Pantanal do Rio Paraguai ou Mato-grossense, Planície das Lagoas dos Patos- Mirim, Planícies e 

Tabuleiros Litorâneos. 

• Depressões: Áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato entre as bacias 

sedimentares (material menos resistente) e os maciços cristalinos (material mais resistentes). Nessa 

classificação, o Brasil possui onze unidades de depressões: Depressões Marginal Norte-amazônica, 

Depressão Marginal Sul-amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana, Depressão do Alto do 

Paraguai-Guaporé, Depressão do Miranda, Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco, Depressão do 

Tocantins, Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná e Depressão Periférica Sul-rio-

grandense. 

 

Outras formas do relevo brasileiro 
• Escarpa: forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos que apresenta declive acentuado. Existem 

dois tipos, a escarpa de falha, originada a partir de movimento tectônico, e a escarpa de erosão, originada 

pela ação dos agentes externos.  Exemplo: Escarpada Serra do Mar (SP). 

• Cuesta: forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta em outro, originada 

pela ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Exemplos: Cuesta 

de Botucatu (SP). 

• Chapada: relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas escarpadas, encontradas no 

Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

• Morro ou monte: forma do relevo que corresponde a uma elevação no terreno de topo arredondado. 

Exemplo: Monte Pascoal (BA). 

• Montanha: relevo protuberante, com o cume definido. Na maioria das vezes tem a origem associada ao 

choque entre placas tectônicas, contudo, pode ter também como origem o vulcanismo. A um conjunto 

de montanhas dá-se o nome de cordilheira. Exemplo: Pico da neblina (AM). 

• Inselberg: forma do relevo que é uma protuberância encontrada em áreas que apresentam o clima árido 

ou clima semi-árido e que foi formada pela maior resistência à erosão do que a área no seu entorno. 

Exemplo: Inselberg de Itaberaba (BA). 
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Perfis do relevo brasileiro 

 
Três grandes recortes no relevo brasileiro originam perfis que permitem uma melhor visualização das formas 

do relevo encontradas. São eles os perfis: da região Norte, da região Nordeste e do Centro-oeste/Sudeste. 

O perfil Norte possui aproximadamente 2 mil quilômetros e inicia-se nas serras de Roraima, estendendo-se 

até o estado de Mato Grosso. O ponto central deste perfil é o Rio Amazonas e as planícies no seu entorno, 

tanto à esquerda quanto à direita, que são seguidas por um planalto (Planalto da Amazônia central), 

depressões (Depressão Marginal Norte-Amazônica à esquerda e a Depressão Marginal Sul-Amazônica à 

direita) e mais planaltos (Planaltos Residuais Norte-Amazônicos à esquerda e Planaltos Residuais Sul-

Amazônicos à direita). 

O perfil Nordeste possui aproximadamente 1,2 mil quilômetros, estendendo-se do Maranhão à Pernambuco. 

Ele conta com o rio Parnaíba, com Planaltos e chapadas da bacia do rio Parnaíba, com a Escarpa do Ibiapaba, 

com a Depressão Sertaneja, com o Planalto da Borborema, com os Tabuleiros litorâneos e, por fim, com o 

Oceano Atlântico. 

O perfil Centro-Oeste/Sudeste apresenta aproximadamente 1,5 mil quilômetros de extensão, iniciado no 

Mato Grosso do Sul e estendendo-se até o litoral de São Paulo. Esse perfil conta com a planície do Pantanal, 

com os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná, com o rio Paraná, com a depressão da bacia do Paraná, 

com planaltos e serras do leste-sudeste e, por fim, com o oceano Atlântico. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. -se como um paleogolfão[1] da fachada pacífica do 

continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie 

do se processou o desdobramento e 

soerguimento das Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à 

sedimentação flúvio-  
-2012) Escritos Ecológicos. São Paulo:Lazuli Editora, 2006- p. 130-131. Adaptado 

Glossário:  

Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas baías, 

constatada em antiga era geológica. 

As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos 

processos naturais que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab ́Saber. Sobre esses 

processos mencionados, avalia-se que 

a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros. 

b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste. 

d) atenuaram as características do clima regional. 

e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/perfil-de-pedra-guia-geo2009-pag-31.jpg
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2. Leia o texto que descreve uma estrutura geológica localizada na porção ocidental da América do Sul: 

Observamos como principais características da estrutura o fato de ser um relevo mais recente que o 

encontrado no restante do continente, bem como o fato de apresentar áreas de instabilidade 

geológica. Além do retratado observamos sinais de vulcanismo ativo e de tectonismo recente.  

A leitura do texto nos permite afirmar que a estrutura geológica encontrada pode se tratar de um(a):  

a) Escudo cristalino  

b) Bacia Sedimentar  

c) Plataforma cratônica  

d) Dobramentos modernos  

e) Maciços antigos  

3. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o território brasileiro.  

I. Não possui dobramentos de formação geológica recente.  

II. A posição geográfica, ocupando a porção Centro-Oriental da Plataforma Sul-Americana, explica 

a sua relativa estabilidade geológica.  

III. Os crátons, estruturas geológicas datadas da era Pré-Cambriana, predominam na maior parte da 

superfície do território nacional.  

IV. Em geral, as bacias e coberturas sedimentares coincidem com as planícies brasileiras, sobretudo 

na porção sul do território nacional.  

Assinale a única alternativa abaixo que lista todas as afirmativas corretas.  

a) I e II  

b) II e III  

c) III e IV  

d) I e IV  

e) II e IV  

4. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, 

tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos 

geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte 

tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de  

a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão. 

b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.  

c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.  

d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos rios.  

e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação. 

5. 
erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito 

antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 

rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul 

 
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

As regiões cratônicas das Guianas e a Sul amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões 

de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do 

setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por  

a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês).  

b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro.  

c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país.  

d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural.  

e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. 
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6. Assinale a alternativa que completa a legenda do mapa temático, que mostra a distribuição espacial da 

indústria siderúrgica no Brasil. 

 
a) Gasoduto Bolívia-Brasil 

b) Maciço do Urucum 

c) Cinturão Carbonífero 

d) Hidrovia Tietê-Paraná 

e) Quadrilátero Ferrífero 

7. O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos na estação chuvosa e não há força 

terrestre que faça com que as autoridades e as pessoas se preparem para isso. Neste ano, o encontro 

foi na antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. Todos os anos, a natureza demonstra com 

fúria que as conquistas da civilização em muitas áreas são plantinhas frágeis que podem ser arrancadas 

pelas enchentes e pelos deslizamentos das encostas.  
Veja, 19.01.2011. Adaptado. 

O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, frequente em regiões com 

domínio de  

a) mar de morros.  

b) cuestas carbonáticas.  

c) inselbergs semiáridos.  

d) chapadas cristalinas.  

e) coxilhas subtropicais.  

8. Esta foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as chapadas 

 
É correto afirmar que essa forma de relevo está  

a) distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste, em terrenos cristalinos, geralmente moldados 

pela ação do vento. 

b) localizada no litoral da região Sul e decorre, em geral, da ação destrutiva da água do mar sobre 

rochas sedimentares.  

c) concentrada no interior das regiões Sul e Sudeste e formou-se, na maior parte dos casos, a partir 

do intemperismo de rochas cristalinas.  

d) restrita a trechos do litoral Norte-Nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora da 

chuva, em terrenos cristalinos.  

e) presente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo sua formação associada, principalmente, a 

processos erosivos em planaltos sedimentares 
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9. Observe o mapa. 

 
Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do território 

brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Ross.  

a) Faixa litorânea: depressões.  

b) Amazônia Legal: planícies.  

c) Fronteira com o Mercosul: planaltos. 

d) Região Sul: planícies.  

e) Pantanal: planaltos 

10. Durante o Período o território que atualmente configura o Brasil não foi atingido pelos dobramentos 

verificados na costa oeste da América do Sul, que deram origem à Cordilheira dos Andes. Assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna. 

a) Jurássico.  

b) Proterozóico. 

c) Cenozóico.  

d) Arqueano. 

e) Paleozóico. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

Com base no mapa temático abaixo apresentado explique a relação existente entre a estrutura 

geológica brasileira e a altimetria do relevo do país. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

1. b 

Quando ocorreu o afastamento do escudo das Guianas e do escudo brasileiro formou-se a bacia 

sedimentar amazônica, a qual foi em parte alagada, formando assim os rios da região, e possibilitando a 

expansão de espécies vegetais que originaram os recursos encontrados ali. 

2. d 

O texto apresenta as características da estrutura chamada dobramentos modernos. Este tipo de estrutura 

surgiu na Era Cenozoica e corresponde às formas jovens de relevo e por isso são mais flexíveis e 

maleáveis. Situam-se nas regiões de encontro de placas tectônicas onde, devido à pressão ocasionada 

pelo movimento convergente em que uma placa desce e a outra soergue, as rochas  magmáticas e 

sedimentares  são deformadas, formando as montanhas. Alguns exemplos são a Cordilheira do Himalaia, 

os Alpes e os Andes. 

3. d 

As únicas afirmativas incorretas são a II e a III pois, respectivamente, o Brasil não se localiza na porção 

centro-oriental da placa tectônica Sul-Americana e sim na porção centro-ocidental (mais ao oeste) desta 

placa, e não são os crátons (também chamados de maciços antigos ou escudos cristalinos) que 

predominam no Brasil e sim as bacias sedimentares. 

4. a 

Os escudos cristalinos apesar de serem uma estrutura do relevo composta por rochas resistentes, por ser 

a mais antiga estrutura (datam da Era Pré-cambriana), encontra-se a muito tempo exposta às intempéries 

e aos processos erosivos, o que origina formas do relevo mais aplainadas e de média a baixa altitude. 

5. e 

Os escudos cristalinos por serem a mais antiga estrutura geológica (datam da Era Pré-cambriana), 

encontram-se a muito tempo exposta às intempéries e aos processos erosivos, o que origina formas do 

relevo mais aplainadas e de média a baixa altitude. 

6. c 

O mapa mostra a localização das mais importantes reservas de carvão mineral encontrada no território 

brasileiro, este encontrado nas bacias sedimentares da região Sul. Neste sentido, as indústrias 

siderúrgicas por se utilizarem deste recurso como principal matéria prima no processo produtivo, se 

localizam próximas à estas reservas. 

7. a 

No litoral brasileiro a forma do relevo chamada de mare de morros é a mais encontrada. Esta região 

caracteriza-se por um clima quente e úmido o que faz com que a problemática dos deslizamentos seja 

ou fazem com que haja grande ocorrência de erosão nas áreas desmatadas próximas as encostas, o que 

origina deslizamento ou movimentos de massa. 

8. e 

As chapadas correspondem à um relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas 

escarpadas, encontradas no Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

9. c 

A partir do mapa verifica-se corretamente que na fronteira do Brasil com países como Paraguai, Uruguai 

e Argentina, que compõem o Mercosul, há a presença de planaltos. 

10. c 

Os dobramentos modernos sugiram na Era Cenozoica, Era marcada pelo surgimento de mamíferos e das 

grandes cadeias de montanhas jovens. São formas jovens de relevo e por isso mais flexíveis e maleáveis. 

Situam-se nas regiões de encontro de placas tectônicas onde, devido à pressão ocasionada pelo 

movimento convergente em que uma placa desce e a outra soergue, as rochas  magmáticas e 

sedimentares  são deformadas, formando as montanhas. Alguns exemplos são a Cordilheira do Himalaia, 

os Alpes e os Andes. 
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Questão Contexto  

O relevo brasileiro possui uma altimetria que varia entre média e baixa. Essa altitude do relevo é 

consequência da antiguidade da formação de seu relevo, composto por bacias sedimentares (64%) e 

maciços antigos (36%), que foi desgastado pela erosão ao longo de milhões de anos, e da ausência de 

dobramentos modernos, que formam as maiores montanhas do mundo atual e são encontrados em áreas 

de encontro de placas tectônicas. 
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João Goulart e o Golpe Militar (1961-64) 
19 

set 
 

RESUMO   
 

 

Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, a presidência da República deveria ser assumida por João 

Goulart. Porém, ao longo de sua vida política esteve ligado a forças getulistas e era visto pelas forças 

conservadoras como inclinado ao comunismo. Para o agravamento das suspeitas, quando Jânio renunciou, 

Jango encontrava-se em visita a China comunista, o que motivou os setores conservadores a conspirarem 

contra a sua posse. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, liderou a Campanha da Legalidade, 

para garantir que o então vice-presidente ocupasse o cargo. Como solução para o impasse político, adotou-

se, então, o sistema de governo parlamentarista, por meio do qual o poder do presidente estaria limitado. 

Em janeiro de 1963, um plebiscito decidiu pela volta do presidencialismo. 

Com seus plenos poderes restituídos, Goulart esteve atendo as reivindicações sociais, o que desagradava os 

grandes proprietários de terra e empresários. No âmbito econômico, Jango procurou diminuir a participação 

de empresas estrangeiras em importantes setores e instituiu um limite para a remessa de lucros internacionais.  

Goulart defendia ainda as chamadas reformas de base, que incluíam reforma agrária, tributária, administrativa, 

bancária e educacional. Em março de 1964, durante um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no 

qual havia mais de 300 mil pessoas, Jango anunciou o início às reformas de base.  

 

 
Última Hora, 1964 

A reação da oposição foi imediata: dias depois ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

reunindo setores da população contrários às reformas de base, como empresários, grandes emissores de 

televisão e até mesmo setores da Igreja Católica. 

 

 



 

 
H

is
. 

 
Reprodução/Blog CPDOC Jornal do Brasil 

Em 31 de março, os militares, com o apoio dos Estados Unidos, deram início a um golpe de Estado. O 

presidente refugiou-se no Rio Grande do Sul, de onde seguiu para o exílio no Uruguai e Argentina. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 
foi uma consequência da: 

a) renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse 

do vice-presidente João Goulart. 

b) vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade 

brasileira. 

c) renúncia do presidente Juscelino Kubitschek, fato que provocou uma extensa mobilização militar 

visando garantir a posse de João Goulart. 

d) vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos supostamente 

golpistas. 

e) política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados 

à luta armada 

2. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os ministros militares julgaram 

inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart (então no estrangeiro) ao 

Brasil, a fim de tomar posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso 

contornou a crise aprovando um Ato Adicional à Constituição de 1946 para limitar os poderes do novo 

presidente. Por esse Ato Adicional: 

a) Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. 

b) O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. 

c) Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão. 

d) Instalava-se a Revolução de 1964 

e) Estabeleceu-se o Ato Institucional nº 5, e o Congresso entrou em recesso. 

3. Após o parlamentarismo ter sido derrubado no plebiscito de 1963 e os plenos poderes presidenciais 

terem sido restabelecidos para João Goulart, foi montado um quadro administrativo com nomes como 

Celso Furtado e San Tiago Dantas. A partir disso, foi criado o plano trienal, que tinha como objetivo: 

a) promover a emissão de papel-moeda para combater a inflação. 

b) promover o combate à inflação e o crescimento econômico. 

c) combater a influência estrangeira, principalmente americana, na economia brasileira. 

d) promover a integração econômica do Brasil com a China. 

e) promover reformas no Exército a fim de anular os elementos que defendiam uma intervenção no 

governo. 
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4. "Perdendo o terreno na luta mobilizatória, os golpistas militares e civis aceitaram uma solução de 

compromisso aprovada no Congresso: a instauração do regime parlamentarista. Entre os dias 5 e 7 de 

setembro, Jango retornou a Brasília, prestou juramento como presidente da República e iniciou um 

governo extremamente tenso e instável."  
Edgard Luiz de Barros. "O Brasil de 1945 a 1964". 

Esta "perda de terreno na luta mobilizatória", à qual o texto se refere, é:  

a) ampla participação dos trabalhadores no comício da Central do Brasil, em apoio às medidas 

nacionalistas propostas pelo presidente Jango;  

b) denominada Rede da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, com apoio de outros governadores 

e do III Exército, pela posse constitucional de Jango;  

c) ampla participação de diferentes setores sociais progressistas na Marcha de Família com Deus pela 

Liberdade na defesa do parlamentarismo, como uma saída controlada para a posse de Jango; d) 

articulação de Tancredo Neves com parlamentares, radicalizando-os contra os militares e civis 

golpistas em prol da política proposta por Jango;  

d) apoio e, simultaneamente, paralisação, por 72 horas, de trabalhadores da cidade e do campo pela 

posse de Jango. 

5. Observe a charge 

 
A charge publicada no início dos anos 60, apresenta um momento de crise na política brasileira. Marque 

a alternativa que APRESENTA a mensagem contida na charge sobre essa crise.  

a) João Goulart tentou implementar uma política voltada para os descamisados. 

b) A reforma agrária proposta por João Goulart levaria o Brasil a fome e a miséria.  

c) o estilo de governo de João Goulart estava entre os modelos soviéticos e americanos. 

d) o modelo canadense e americano seria de abundância e fartura para o estrangeiro.  

e) o modelo russo é apresentado como a morte, em função do resultado da 2ª Guerra. 
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6. Observe a charge: 

 
Charge de Lan, Jornal do Brasil, Junho de 1963. In: MOTTA, Rodrigo P. Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2006. P. 74  

Considerando o contexto em que a charge foi veiculada e as informações por ela mostradas, é possível 

relacioná-la ao fato de  

a) o presidente colocar-se acima dos embates políticos, valendo-se de um amplo programa 

reformista que agradava a todas as tendências políticas.  

b) o radicalismo das esquerdas obrigar o presidente a buscar apoio nos setores militares, únicos 

capazes de mantê-lo no poder. 

c) o crescimento das reivindicações de trabalhadores rurais obrigar o presidente a aprofundar a 

reforma agrária, a despeito da oposição conservadora.  

d) a intensa pressão soviética sobre o Brasil colocar o presidente numa difícil situação, levando-o a 

romper relações com os Estados Unidos. 

e) a ambiguidade política do presidente enfraquecia seu poder, e colocava-o sob o risco de ser 

derrubado tanto por forças de esquerda quanto pelas Forças Armadas. 

7. Observe a foto a seguir. Ela ilustra um acontecimento que levou às ruas 300 mil pessoas e ficou 

 

 

foi  

a) uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e 

comunismo do governo João Goulart.  

b) uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente 

Goulart.  

c) uma resposta das massas populares, apoiando as Reformas de Base, após o Comício na Central 

do Brasil em 13 de março de 1964. 

d) um movimento das classes trabalhadoras em de repúdio as propostas do atual presidente João 

Goulart.  

e) 

trabalhadores Urbanos descontentes com o governo. 
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8. O período de João Goulart (1961-1964) foi marcado por grande instabilidade. Pode-se dizer que esse 

governo viveu sobre o signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é correto afirmar que:  

a) a emenda parlamentarista de 1961 aumentou o poder do presidente da república.  

b) o sucesso do Plano Trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico 

estabilizou a economia.  

c) a constante maioria do governo no Congresso era garantida pela aliança entre o PTB e a UDN. 

d) os grandes empresários liberaram recursos para a execução das reformas de base. 

e) a proposta de reforma agrária, com emenda constitucional, provocou uma forte oposição dos 

proprietários rurais ao governo. 

9. As Reformas de Base, propostas no Governo João Goulart, não tiveram um sentido revolucionário, 

correspondendo, na verdade, às necessidades da consolidação do capitalismo industrial. Todas as 

alternativas contêm objetivos das Reformas de Base, EXCETO:  

a) A ampliação do mercado interno para os bens manufaturados. 

b) A criação de novas condições institucionais.  

c) A estatização do sistema bancário.  

d) O aumento da produção agrícola. 

e) O controle dos conflitos sociais através da redistribuição de terras 

10. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em São Paulo, no dia 19 de março de 1964. 

Possuía o apoio do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, instituição financiada pelos Estados Unidos. 

Qual era a causa defendida pelos idealizadores dessa marcha? 

a) concretização dos projetos de reforma agrária 

b) redução salarial para combater a inflação 

c) reação da sociedade contra a suposta ameaça comunista 

d) a continuidade do governo de João Goulart 

e) implantação da monarquia no Brasil 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
O nordeste do Brasil desde 1955, a luta pela terra assumiu a importância da luta política. Nesse ano 

surgiu, no município de Vitória de Santo Antão, a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores, mais 

tarde denominada Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas constituíram, sob a liderança de Francisco 

Julião, o centro de mobilização popular no campo.  

Buscando solucionar o problema agrário, o governo João Goulart tomou, a partir de 1963, algumas 

medidas concretas.  

 

a) APRESENTE uma das medidas adotadas pelo governo João Goulart que visava amenizar o 

problema agrário do Brasil.  

b) CITE duas dificuldades encontradas pelo governo na implementação dessas medidas. 

c) APRESENTE a posição das Ligas Camponesas quanto às medidas adotadas pelo governo João 

Goulart para resolver o problema agrário no Brasil. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A campanha ou batalha da legalidade foi a disputa que aconteceu nos meios militares e políticos sobre a 

posse de João Goulart na sucessão presidencial após a renúncia de Jânio Quadros. As alas conservadoras 

do Exército afirmaram que não aceitariam a posse de Jango, que era considerado um comunista, o que 

gerou a reação de outra ala legalista do Exército, que passou a defender a posse do então vice-

presidente. Para evitar que a disputa se transformasse em uma guerra civil, foi acertado que João Goulart 

assumiria a presidência, mas com poderes limitados por causa da implantação do parlamentarismo. 

2. a 

Com a batalha pela legalidade, a disputa entre legalistas e conservadores tanto na política e 

principalmente no exército gerou o alarmismo em grupos políticos centristas, que perceberam o risco 

de uma guerra civil. Com isso, foi acertado entre as partes que Jango assumiria, entretanto, teria poderes 

limitados por causa da implantação do parlamentarismo. 

3. b 

O plano trienal foi adotado pelo governo de João Goulart após o plebiscito de 1963 ter restituído a 

integridade de seus poderes políticos. Esse plano pretendia combater a escalada da inflação e promover 

o crescimento da economia brasileira, que mostrava sinais de enfraquecimento; entretanto, ele falhou, 

pois não havia colaboração dos grupos da sociedade que criticavam as suas propostas. O sinal do 

fracasso foi dado pelos índices econômicos de 1963, pois a inflação alcançou 25% até maio, e o PIB 

cresceu apenas 1,5% em 1963, diferentemente dos 5,2% do ano anterior. 

4. b  

Enquanto setores militares tentaram impedir a posse de João Goulart, a Campanha da legalidade 

defendeu a manutenção da ordem jurídica e a posse do então vice-presidente. 

5. c 

Adotando medidas reformistas, João Goulart buscava transformações sociais sem o questionamento do 

modo de produção capitalista. Por este motivo, podemos dizer que buscava um modelo entre o norte 

americano e o soviético. 

6. e 

As ambiguidades o afastavam tanto de setores das esquerdas (que reivindicavam medidas 

revolucionárias), quanto da direita, que temia as suas medidas reformistas. 

7. a  

-o de uma aproximação ao 

comunismo. 

8. e 

A proposta da Reforma Agrária inseria-  

9. c 

A Reforma Bancária não objetivava estatizar os bancos, mas sim ampliar o acesso ao crédito. 

10. c 

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma resposta das alas conservadoras da sociedade 

brasileira contra as denúncias alarmistas que aconteciam sobre uma suposta conspiração comunista. 

Poucos dias antes, o governo de João Goulart havia defendido projetos alinhados à Esquerda política 

durante o discurso na Central do Brasil. A marcha tinha o apoio do IPES, instituto que atuou ativamente 

contra o governo de João Goulart e teve grande participação na conspiração do Golpe de 1964. 

 
Questão Contexto 

 

a) Reforma Agrária.  

b) Determinar o que são terras improdutivas e devolutas; forte reação conservadora no Congresso.  

c) Simpatia e apoio ao programa, além de contínua mobilização. 
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Professor: Renato Pellizzari 

Monitor:  Natasha Piedras 
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RESUMO   
 

Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente do Brasil, através do voto direito, nas eleições presidenciais de 

1960, apoiado pela União Democrática Nacional (UDN). 

Apesar da aparência excêntrica, Jânio Quadros foi um político conservador. Desde o início, não hesitou em 

reprimir os protestos camponeses, controlar os sindicados e mandar prender estudantes em manifestação. 

No âmbito da política interna, também levantava a bandeira do combate a corrupção. Porém, curiosamente, 

apesar dessa política no âmbito interno, declarou-se favorável a uma política externa independente. Relatou 

relações diplomáticas com o bloco comunista, o que desagradou profundamente ao governo norte 

americano. 

No que diz respeito a economia, Jânio deparou-se com o endividamento do Estado, herança dos tempos do 

governo JK. Para tentar contornar essa situação, adotou medidas impopulares, como o congelamento dos 

salários e a restrição ao crédito. 

No âmbito interno, Jânio buscou afastar-se das tradicionais forças políticas do país. Acredita que assim teria 

mais liberdade para governar, pois não teria compromissos com partidos políticos. Desta forma, as 

negociações com o Congresso Nacional ficaram difíceis e, muitas vezes, conflituosas.  

O então presidente tomou, ainda, medidas polêmicas, tanto no âmbito interno quanto no externo: 

• Proibição das brigas de galo. 

• Proibição do uso de biquínis nas praias. 

• Proibição do lança-perfume. 

• Enviou o vice-presidente, João Goulart, em missão oficial para a China (país que seguia o socialismo). 

• Criticou a política dos Estados Unidos com relação a Cuba. 

• Condecorou, com a ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara (uma das principais figuras revolucionárias 

comunistas do período). 

Renúncia 

Com baixa popularidade, enfrentando uma crise econômica, sem apoio de grande parte do legislativo e com 

o descontentamento dos militares, o governo Jânio Quadros entrou em colapso sete meses após seu início. 

Em 25 de agosto de 1961, Jânio enviou uma carta ao Congresso Nacional comunicando sua renúncia. Deu 

poucas explicações dos motivos, falando apenas que havia  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Foram características do breve governo Jânio Quadros em 1961: 

a) a política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos. 

b) a ausência de medidas anti-inflacionárias, gerando a forte pressão do FMI. 

c) o estilo personalista e polêmico do presidente, além da oposição conservadora à política externa 

independente de seu governo. 

d) a intensa colaboração entre presidente e Congresso nas questões administrativas. 

e) a total dependência política do presidente em relação ao seu partido, a UDN. 

2. Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio 

Quadros: 

a) Manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do 

trabalho. 

b) Submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-americano. 

c) Captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais. 

d) Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar a política de isolamento de Cuba. 

e) Reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoio à tese de autodeterminação 

dos povos. 
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3. Entre as atitudes polêmicas que marcaram o curto governo de Jânio Quadros, esteve: 

a) o fechamento do Congresso Nacional. 

b) o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. 

c) a condenação da UDN (União Democrática Nacional) à ilegalidade. 

d) a tentativa de assassinato do vice-presidente, João Goulart. 

e) a condecoração de Che Guevara. 

4. Jânio da Silva Quadros (1961) apresenta-se na vida brasileira como um líder carismático e sua política 

provoca inquietações nos meios empresariais, entre outros motivos por: 

a) revogar medidas que favoreciam a acumulação de capitais estrangeiros. 

b) valorizar constantemente o cruzeiro, graças a artifícios contábeis. 

c) conceder subsídios federais para vários produtos, como o trigo. 

d) adotar uma política populista de descongelamento dos salários. 

e) determinar medidas que geraram uma grande restrição creditícia. 

5. A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, pode ser associada a um conjunto de problemas, 

dentre os quais se destaca a(o): 

a) resistência do presidente em adotar uma forma autoritária de governo, defendida pela oposição 

e pelos militares. 

b) reação dos setores conservadores contra a política externa independente, principalmente após a 

condecoração do líder revolucionário cubano Che Guevara. 

c) crescente oposição popular, liderada pelo PTB, contrária ao controle da UDN e, em especial, à 

ascendência de Carlos Lacerda no governo. 

d) rompimento com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o lançamento de uma política de 

integração americana, a OPA (Operação Pan-Americana), em contraponto à Aliança para o 

Progresso. 

e) apoio de Jânio Quadros ao projeto do vice-presidente João Goulart de conferir aos sindicatos 

crescente papel no governo. 

6. A partir dos vários episódios políticos relacionados pelo texto e de seus conhecimentos sobre o 

período 1945-1964, pode-se afirmar que a: 

a) disputa entre direita e esquerda se expressava no confronto que opunha militares e políticos da 

UDN (União Democrática Nacional) a partidários do PSD (Partido Social Democrático), as duas 

principais forças políticas da época. 

b) morte de Getúlio Vargas, ao contrário do que a história oficial conta, foi provocada por uma ação 

conservadora de políticos ligados ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 

c) vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek e João Goulart, políticos de esquerda, favoreceu a 

imediata realização do golpe militar de direita que impediu a posse de JK e depôs Goulart da 

Presidência em 1964. 

d) renúncia de Jânio Quadros, em 1961, provocou uma profunda crise política e, apesar de tentativas 

golpistas, negociações políticas asseguraram o respeito à Constituição e a posse do Vice-

Presidente João Goulart. 

e) eleição presidencial de 1955 definiu o fim da influência varguista, dado o apoio que os sindicatos 

e as centrais operárias deram à candidatura de João Goulart à Presidência da República. 

7. Sobre o governo do Presidente Jânio Quadros, identifique a afirmação incorreta. 

a) Sua renúncia gerou uma crise política, assumindo a presidência da República o presidente da 

Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. 

b) Afonso Arinos, então ministro das Relações Exteriores, procurou estabelecer uma política externa 

independente dos Estados Unidos. 

c) Sua política externa buscou um relacionamento mais intenso com os países socialistas. 

d) Durante seu governo foram restabelecidas as relações diplomáticas com a União Soviética. 

e) Sua política externa de governo foi totalmente apoiada pelo governo dos Estados Unidos da 

América. 
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8. Durante o governo do presidente Jânio Quadros foram alteradas as diretrizes da política externa. Essas 

alterações ficaram conhecidas como: 

a) política externa independente, com aproximação comercial e cultural dos países africanos, 

especialmente os de língua portuguesa. 

b) política externa independente, com aproximação cultural e econômica dos países da Europa 

Central e Ocidental. 

c) política externa independente, com aproximação comercial e industrial, dos países comunistas. 

d) política externa dependente, com definição do pragmatismo econômico sob a direção americana. 

e) política externa dependente, com aproximação comercial e cultural dos países latino-americanos. 

9. Sobre a política estabelecida por Jânio Quadros na presidência da República, pode-se afirmar 

corretamente que: 

a) no plano interno, Jânio ocupava-se muitas vezes de questões menores, como a briga de galos ou 

os trajes das misses, enquanto procurava estabelecer uma independente e confusa política 

externa. 

b) apesar das hesitações com relação às reformas de base prometidas na campanha eleitoral, Jânio 

implementou uma arriscada e independente política externa, chegando a condecorar Che 

Guevara. 

c) Jânio elegeu-

acusação de enriquecimento ilícito com verbas de campanha. 

d) procurando implementar as promessas de campanha a respeito da reforma agrária e querendo 

dissolver o Congresso, Jânio renunciou quando encontrou resistências entre os sindicatos 

operários que o haviam apoiado. 

10. A política dos bilhetinhos é uma das características do governo Jânio Quadros (1961), que foi marcado 

por uma: 

a) forma descentralizada de governo, concretizada pela delegação de poderes. 

b) aliança com grupos de esquerda, exemplificada pela condecoração de Che Guevara. 

c) integração ao projeto populista de governo, apoiada pelos partidos getulistas PSD e PTB. 

d) ação moralizadora de combate à corrupção, acrescida do estilo personalista do presidente. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Nas eleições presidenciais de 1960, os candidatos Jânio Quadros e Marechal Teixeira Lott destacaram-

se usando como jingles principais, respectivamente: 

• "Varre, varre, varre, varre, varre, varre, vassourinha/ Varre, varre a bandalheira/ Que o povo já está 

cansado/ De sofrer desta maneira/ Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado." 

• "O povo sabe, sabe, sabe, não se engana/ Essa vassoura é de piaçava americana/Mas a espada do 

nosso Marechal/ É fabricada com aço nacional." 

Com base na letra de cada um desses jingles, 

a) ANALISE o projeto político de cada uma dessas duas candidaturas. 

b) EXPLIQUE o impacto político dos resultados das eleições presidenciais de 1960 até fins de 1961. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Jânio Quadros foi um dos políticos mais extravagantes da América Latina e o presidente mais pitoresco 

do Brasil. Seu governo durou apenas sete meses e foi marcado por ações contraditórias e polêmicas 

(como a proibição do uso de biquínis nas praias), jogando entre a esquerda e a direita política  

internamente procurava agradar a essa última e, no plano exterior, a primeira. 

2. e  

Um dos acontecimentos mais polêmicos do governo de Jânio Quadros se vinculou a sua política externa, 

se aproximando diplomaticamente da União Soviética, em pleno contexto de Guerra Fria.  

3. e 

Uma das ações mais polêmicas de Jânio Quadros foi, seguramente, a condecoração do revolucionário 

argentino Er

brasileiro. Como é sabido, em 1961, o mundo estava em plena Guerra Fria, com a divisão ideológica entre 

comunistas e democracias liberais. Che Guevara havia participado da Revolução Cubana, em 1959, 

revolução essa que deu as bases para a implantação de um regime comunista naquele país. 

4. e 

Durante seu governo, Jânio Quadros tinha a difícil tarefa de resolver os graves problemas econômicos 

enfrentados pelo país. Nesse sentido, ele procurou sanear a economia nacional impondo ações que 

diminuíssem significativamente a emissão de crédito no mercado nacional. Apesar de ter interesse em 

ampliar os elos comerciais no mercado internacional, provocou uma grande insatisfação entre os 

representantes do empresariado brasileiro. 

5. b 

Ao assumir o poder tomando atitudes como esta, Jânio Quadros provocou tensões no âmbito nacional, 

que o colocava como uma figura política incógnita, em plena Guerra Fria. Dessa forma, os setores mais 

conservadores retiraram o apoio político anteriormente oferecido. 

6. d  

Militares e grupos políticos conservadores temiam que a ascensão de João Goulart ao poder pudesse vir 

a impor reformas de cunho popular. Dessa forma, houve uma tentativa de golpe que só foi derrubada 

depois que Jango aceitou governar o país sob a vigência do parlamentarismo, que restringia o seu poder 

de ação enquanto ocupante do cargo presidencial. 

7. e 

Jânio procurou romper com a dependência dos Estados Unidos. Aproximou-se dos movimentos 

nacionalistas e de esquerda. 

8. a 

Jânio Quadros reatou relações diplomáticas com a União Soviética e apoiou a tese de autodeterminação 

dos povos, se aproximando dos países africanos. 

9. a 

Tais medidas tornaram o mandato de Jânio um dos mais curiosos da história republicana do país. 

10. d 

a corrupção do país. 

 

Questão Contexto 
a) Fazendo uso da vassoura como símbolo, Jânio Quadros prometia acabar com os escândalos de 

corrupção que tomavam o país através de um amplo projeto de moralização das instituições. Por 

outro lado, o marechal Henrique Lott acusava seu adversário político de ser aliado do capital 

estrangeiro. Dessa maneira, defendia um projeto de desenvolvimento econômico baseado em 

princípios nacionalistas. 
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b) Ao fim das eleições, observamos que as duas chapas políticas dividiram a vitória daquele pleito. Em 

primeiro plano, vemos o discurso moralizador de Jânio Quadros estabelecendo a sua vitória ao cargo 

de presidente do Brasil. Contudo, com um número de votos superior, João Goulart, vice do marechal 

Henrique Lott, venceu as eleições para o segundo posto do Poder Executivo. Dessa forma, quando 

Jânio inesperadamente renunciou ao cargo, temos a instalação de uma grave crise institucional que 

quase promoveu a instalação do regime militar no Brasil. 
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Revisão (Poesia pós-modernista) 
19 

set 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Meu povo, meu poema 

 

Como cresce no fruto 

A árvore nova 

No povo meu poema vai nascendo 

Como no canavial 

Nasce verde o açúcar 

No povo meu poema está maduro 

Como o sol 

Na garganta do futuro 

Meu povo em meu poema 

Se reflete 

Como espiga se funde em terra fértil 

Ao povo seu poema aqui devolvo 

Menos como quem canta 

 
 FERREIRA GULLAR. Toda poesia. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000. O texto Meu povo, meu poema, de Ferreira Gullar, 

foi escrito na década de 1970. 

Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que: 

a) Precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades Sociais. 

b) Dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção de seu universo poético. 

c) Associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da Alienação do 

povo. 

d) Afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância daquela nas lutas 

de classe. 

e) Reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e 

social. 

2. TEXTO I 

O meu nome é Severino, 

não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias, 

mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem fala 

ora a vossas senhorias? 
 MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1994 (fragmento). 

TEXTO II 

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 

Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial 
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do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 

biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
 SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro, Topbooks, 1999 (fragmentos) 

 Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que 

a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema 

social expresso literariamente pela pergunta: "Como então dizer quem fala / ora a vossas senhorias?". 

A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da: 

a) Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador. 

b) Construção da figura do retirante nordestino com um homem resignado com a sua situação. 

c) Representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 

condição. 

d) Apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise 

existencial. 

e) Descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel 

Zacarias. 

3. Não há vagas 

O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  

nas oficinas escuras  

- porque o poema, senhores,  

   está fechado:  

   "não há vagas"  

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

O poema, senhores,  

    não fede  

    nem cheira. 
Ferreira Gullar  

Sobre o poema Não há vagas, de Ferreira Gullar, é correto afirmar: 

a) Ao ser aproximada de um ato lúdico como o fazer poesia, a crítica social é atenuada e perde força. 

b) A ruptura com o verso tradicional situa o poema no contexto da primeira geração modernista. 

c) Nota-se uma conjunção entre a reflexão sobre o fazer poético e a preocupação com a realidade 

social adversa. 

d) A crítica política e a reflexão sobre a literatura presentes no poema configuram exceção na 

produção poética de Ferreira Gullar. 

e) Trata-se de texto poético que destoa do conjunto da obra Toda poesia por utilizar redondilhas 

maiores e menores.  



 

 
L

it
. 

4. Não-coisa 

O que o poeta quer dizer 

no discurso não cabe 

e se o diz ́ pra saber 

o que ainda não sabe. 

  

Uma fruta uma flor 

um odor que r  

Como dizer o sabor, 

seu clarão seu perfume? 

  

Como enfim traduzir 

na lógica do ouvido 

o que na coisa é coisa 

e que não tem sentido? 

  

A linguagem dispõe 

de conceitos, de nomes 

mas o gosto da fruta 

só o sabes se a comes 

(...) 

No entanto, o poeta 

desafia o impossível 

e tenta no poema 

dizer o indizível: 

  

subverte a sintaxe 

implode a fala, ousa 

incutir na linguagem 

densidade de coisa 

  

sem permitir, porém, 

que perca a transparência 

já que a coisa ́ fechada 

àhumana consciência. 

  

O que o poeta faz 

mais do que mencioná-la 

é torná-la aparência 

pura  e iluminá-la. 

  

Toda coisa tem peso: 

uma noite em seu centro. 

O poema é uma coisa 

que não tem nada dentro, 

  

a não ser o ressoar 

de uma imprecisa voz 

que não quer se apagar 

 essa voz somos nós. 
 Ferreira Gullar. Cadernos de literatura brasileira. São Paulo: IMS, 1998 

A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem, j ́ que apresenta concepções acerca da 

própria linguagem poética. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são: 

a) é torná-la aparência / pura  e iluminá-la. 

b) sem permitir, porém, / que perca a transparência 

c) Uma fruta uma flor / um odor que relume... 

d) Toda coisa tem peso: / uma noite em seu centro. 
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5. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 

antes da pré-história havia pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 

Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 

 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.  Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos   Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual  há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 

saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não início pelo fim que 

justificaria o começo  como a morte parece dizer sobre a vida  porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 
 LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

 A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-

se essa peculiaridade porque o narrador: 

a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 

a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 

exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 

6. Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e 

lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto:  Zé-Zim, 

por que é que você não cria galinhas-  

 Quero criar nada não...  me deu resposta: 

  Eu gosto muito de mudar... [...] 

Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. 

[...] 

Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. 

[...] 

Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos 

trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali 

onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. 
 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento). 

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das 

áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre 

agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador: 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus 

agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. 

b) descreve o processo de transformação de um meeiro  espécie de agregado  em proprietário 

de terra. 

c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no 

trabalho da terra. 

d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de 

homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. 

e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de proprietário de terras. 
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7. já na penúltima ânsia e farto de beber água sem copo, pôde alcançar um 

objeto encordoado que se movia. E aquele um aconteceu ser Francolim Ferreira, e a coisa movente 

era o rabo do burrinho pedrês. E Sete-de-Ouros, sem susto e mais, sem hora marcada, soube que ali 

era o ponto de se entregar, confiado, ao querer da correnteza. Pouco fazia que esta o levasse de 

viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-  
 Guimarães Rosa  O burrinho pedrês. 

 A característica regionalista presente no fragmento literário acima é: 

a) A exploração dos homens e dos animais pelos proprietários no meio rural. 

b) O mal-estar gerado pela decadência social. 

c) A observação minuciosa da fauna e da flora de uma região. 

d) A integração dos homens e dos bichos a seu meio ambiente. 

e) O respeito pelas superstições e sentimentos populares. 

8. 
 

Pelo fragmento acima de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, percebe-se que neste 

romance, como em outros regionalistas do autor, 

a) O conflito entre o eu e o mundo se realiza pela interação entre as personagens e o sertão que 

acaba por ser mítico e metafísico. 

b) O sertão é um lugar perigoso, onde os habitantes sofrem as agressões do meio hostil e adverso à 

sobrevivência humana. 

c) Não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de sertão: ele é fruto da projeção 

do inconsciente das personagens. 

d) A periculosidade da vida das personagens está circunscrita ao meio físico e social em que vivem. 

e) Há um conceito muito restrito de sertão, reduzido a palco de lutas entre bandos de jagunços. 

9.  Leia o texto a seguir e responda à questão. 

 ou é o homem arruinado, 

ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum!  é o que 

digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco  é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. 

Este caso  por estúrdio que me vejam  é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não 

diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta 

opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela  já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece 

de ter uma aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém 

devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu 

estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças  eu digo. Pois não é o 

 

O diabo na rua, no meio do redemunho.  
Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 

O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos 

linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, está: 

a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na voz da 

personagem. 

b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. 

c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. 

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. 

e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. 

10.  A partida de trem 

de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha 

bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade, 

e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo 

ponto  e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu 

o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. Sem 

que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, 

surpreendeu-se um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para 

o caminho. 

Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 
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-A senhora deseja trocar de lugar comigo? 

Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, Mas 

parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filligranado de ouro espetado no peito, 

passou a mão pelo broche. Seca.  Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 

-  
 LISPECTOR, C. Onde estiveste de noite. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 

 A descoberta de experiências emocionais com base no Cotidiano é recorrente na obra de Clarice 

Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a): 

a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada 

b) anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. 

c) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. 

d) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. 

e) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Baseado em seus conhecimentos prévios sobra Literatura, comente o tweet acima. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Ferreira Gullar é um dos principais nomes do Neoconcretismo, que visava, por meio da arte, lutar contra 

injustiças sociais e opressões iminentes.  

2. c 

A partir da interpretação do poema, é possível perceber que o eu lírico expressa uma denúncia 

confirmada pelo texto II. 

3. c 

A poesia de Gullar mostra um estado de alta tensão psíquica e ideológica: seus textos, 

independentemente dos temas abordados, são engajados, e deixam clara as preocupações do poeta 

com as deficiências sociais e com a contribuição para a transformação da sociedade brasileira. 

4. a 

Nos versos destacados, a mensagem se orienta para os elementos do código. Trata-se da análise do poeta 

acerca do fazer poético.   

5. c 

O narrador do texto clariceano não narra apenas os acontecimentos, mas utiliza a sua voz narrativa para 

 

6. d 

O texto apresenta uma grande contradição por meio dos relatos do personagem-narrador, pois, ao 

mesmo tempo em que ele promove uma denúncia social ao expor a questão da concentração de terras 

e a desigualdade que isso gera, esse também possui uma relação de dependência para com o seu patrão, 

pois é ele quem o protege. 

7. d 

A obra trata de um tema universal, mas ele é inserido num lugar trazendo marcas do regionalismo. A 

integração de homens e bichos aos seus ambientes corrobora ao traço regionalista na obra. 

8. c 

O conceito de sertão transcende os limites geográficos e passa a ser abstração, como se afirma em 

-

pois. 

9. b 

Há uma reinvenção da linguagem com o intuito de dar maior grandeza ao discurso. A fala do sertanejo 

do mundo de Grande Sertão: Veredas é baseada em elementos tirados da fala do homem do sertão. 

Perceba que não é uma cópia da linguagem do sertanejo, mas uma recriação realizada com base no 

 

10. e 

-

processo de envelhecimento. 

 

Questão Contexto  
O tweet em questão visa ao humor partindo da atualização e da ironização das características das escolas 

literárias e suas formas de abordagem do amor. A segunda geração do movimento Romântico tinha o 

amor como um dos principais temas. O Simbolismo, por sua vez, abordava a questão do misticismo e 

dos signos e, consequentemente, o amor também era mistificado. Já o Modernismo tinha como 

característica o uso de metáforas. O humor se dá, principalmente, pela definição de amor no contexto 

pós-moderno. Atualmente, as pessoas possuem relações menos sólidas e uma expressão utilizada para 
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-moderna, 

é possível perceber que o amor não é tratado de maneira romantizada. A forma da poesia e o caráter 

social têm mais importância.  
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Números complexos: Fórmulas de Moivre 
20 
set 

 

RESUMO   
 

 

1ª lei de moivre 
Dados um número complexo não nulo Z = ρ(cosθ + isenθ) e o número n ∈ ℕ. Podemos fazer a seguinte 

operação: 

 

 

 
Generalizando, temos que: 

 
Essa relação é chamada de primeira lei de Moivre em Homenagem ao matemático francês Abragan De Moivre. 

Ela também, é valida para expoentes inteiros negativos. 

 

2ª lei de Moivre 
Dado um número complexo z = a + bi e o número complexo u tal que un = z. Chamamos u de raiz de z. Para 

encontrar seu valor, usando a fórmula:  

 
Essa relação é conhecida como 2ª lei de Moivre. 

 

  

EXERCÍCIOS  
 

1. Seja o número complexo 1 3z i= − − , onde i é a unidade imaginária. O valor de z8 é: 

a) 

4 4
256 cos sen

3 3
z i

  
= + 

    

b) 

256 cos sen
3 3

z i
  

= + 
   

c) 

5 5
256 cos sen

3 3
z i

  
= + 

   

d) 

2 2
256 cos sen

3 3
z i

  
= + 

   

e) 
( )256 cos2 sen2z i = +
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2. Considere as raízes complexas w0, w1, w2, w3 e w4 da equação w5 = z, onde z  ℂ representadas 

graficamente por 

 
O número complexo z é 

a) 16i 

b) 32i 

c) 16 + 16i 

d) 16 + 16 3i 

e) 32 + 32 3i 

3. O menor número inteiro positivo n para o qual a parte imaginária do número complexo 

cos sen
8 8

n

i
  
+ 

 
 é negativa é 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 9 

4. Seja z = 1 + i. Calcule o valor de 
4 z . 

5. Determine 

102
1

1

i

i

+ 
 
− 

, se i² = -1. 

a) i 

b) -i 

c) 1 

d) 1+i 

e) -1 

6. Um matemático, observando um vitral com o desenho de um polígono inscrito em um círculo, verificou 

que os vértices desse polígono poderiam ser representados pelas raízes cúbicas complexas do número 

8. A área do polígono observado pelo matemático equivale a: 

a) √3 

b) 2√3 

c) 3√3 

d) 4√3 

7. Seja z o conjugado do complexo 1-i. A potência z12 é igual a: 

a) -64-i 

b) -64+i 

c) -32-i 

d) -32+i 

e) -64 
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8. Considere o número complexo cos sen
6 6

z i
    

= +   
   

. O valor de 
6 12³z z z+ +  é: 

a) -i 

b) 4i 

c) i-2 

d) i 

e) 2i 

9. 2(cos sen )
6 6

w i
 

= +  é uma das raízes cúbicas do complexo z. As demais raízes são: 

a) -2i, -√3
2

 +i 

b) 3i, 5i 

c) 2i,8i+6 

d) √3
2

+7i,5i 

10. Dado o número complexo z = cos 
6


 + i sen 

6


, qual o valor de z12? 

a) 1 

b) i 

c) -1 

d) i 

 

 

PUZZLE  
 

Uma aranha está subindo um muro de 10 metros. Durante o dia, ela consegue subir dois metros, porém 

todas as noites, ela desce um metro. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao topo? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Observe: 

 
2.  d 

Observe: 

 
3. e 

Observe: 

 

4. Temos que 2 cos sen
4 4

z i
     

= +    
    

. Então, para cada k = 0, 1, 2 e 3, tem-se que: 

 
Dessa forma, 
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5. e 

Primeiro, resolvemos a divisão de complexos: 

1 1 (1 )² 1 2 1
.

1 1 1² ² 2

i i i i
i

i i i

+ + + + −
= = =

− + −
 

Agora, calcular a potência: 

102

1021
² 1

1

i
i i

i

+ 
= = = − 

− 
 

6. c 

x3 - 8 = 0. 

Por Briot  Ruffini: 

(x  2)(x2 + 2x + 4) = 0 

Resolvendo para a segunda equação, usando Bhaskara, temos: 

(x  2)(x  (-1 - - (-  

 

Agora, vamos calcular a área do triângulo cujos vértices são os pontos: 

A(2, 0); B(- -1, -  

2 0 1

1 3 1 6 3

1 3 1

| |
3 3

2

D

D
A

= − =

− −

= =

  

7. e 

Queremos calcular (1  i)12. 

12 6 6 6 6(1 ) ((1 )²) (1² 2.1. ²) (1 2 1) 2 64i i i i i i− = − = − + = − − = − = −   

8. d 

Usando a primeira lei de Moivre, calcularemos as potências: 

3 3
³ 1³ cos sen cos90 sen90 0

6 6

o oz i i i i
     

= + = + = + =    
    

 

6 6 6 6
1 cos sen cos180 sen180 1 0 1

6 6

o oz i i
     

= + = + = − + = −    
    

 

12 12 12 12
1 cos sen cos360 sen360 1 0 1

6 6

o oz i i
     

= + = + = + =    
    

 

Por fim: 
6 12³ 1 1z z z i i+ + = − + =  

9. a  

Como dito no enunciado, z = w³. Calculando w³: 

3 3
³ 2³(cos sen ) 8(cos90 sen90 ) 8

6 6

o ow i i i
 

= + = + =  

Agora, calculamos as raízes cúbicas de 8(cos90 sen90 )o oz i= + . 

Usando a segunda fórmula de Moivre, temos: 

2 2
2 cos sen

6 3 6 3

k k
w i

       
= + + +    

    
 

Fazendo k = 0, 1 e 2, encontramos os valores: - -  

10. a 

Usando a primeira fórmula de Moivre, temos: 

12 12 12 12
1 cos sen cos360 sen360 1 0 1

6 6

o oz i i
     

= + = + = + =    
    

 



 

7
 

 
M

a
t.

 

Puzzle  
 

Como a aranha sobe dois metros, mas desce um, podemos dizer que ela faz um metro por dia. Logo, no 

primeiro dia, ela terá percorrido um metro, no segundo dia, dois metros e assim por diante até o oitavo 

dia, quando ela já terá subido oito metros. Então, durante o nono dia, ela subirá dois metros, ou seja, 

atingirá os dez correspondentes à altura do muro e chegará ao topo! Mesmo que ela espere até a noite e 

caia um metro, a questão só quer saber quando ela chegará ao topo e já sabemos que será durante o nono 

dia. 
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Polinômios: definição, grau e 

identidade 

20 

set 
 

RESUMO   
 

• Definição 

axn 

a->coeficiente 

x-> variável 

n-> grau. 

 
• a -> são números complexos denominados coeficiente; 

• n é um número inteiro poditivo ou nulo. 

 

Grau do polinômio 
É o maior expoente de x, com coeficiente não nulo. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Sabendo que 12 é raiz de p(x) = x2  mx + 6, determine o valor de m. 

a) 7/6 

b) 3/4 

c) 25/2 

d) 2/5 

2. Dados os polinômios p(x) = (a  1)x2  (a  b)x + (2a  b + c) e q(x) = 4x2  5x + 1, determine a, b e c para 

que tenhamos p(x) = q(x). 

a) a = 6, b = 0 e c = 9 

b) a = 5, b = 0 e c = 9. 

c) a = 5, b = 1 e c = 9 

d) a = 5, b = 0 e c = 6 

3. Fornecido o polinômio p(x) = 2x3  6x2 + mx + n, se p(2) = 0 e p( 1) = 6, determine os valores de m e 

n.   

a) 1 e 5 

b) 3 e 6 

c) 2 e 4 

d) 9 e 4 

4. Determine m Є R para que o polinômio p(x) = (m  4)x3 + (m2  16)x2 + (m + 4)x + 4 seja do 2º grau.  

a) 4 

b) 9 

c) 6 

d) Não há valor que satisfaça as condições. 

5. Sendo p(x) = ax4+ bx3 + c e q(x) = ax3  bx  c, determine os coeficientes a, b e c, sabendo que p(0) = 

0, p(1) = 0 e q(1) = 2.  

a) 3,6,0 

b) 1,-1,0 

c) 2,4,2 

d) 1,2,3 
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6. Determine os valores de m, n e p de modo que se tenha 

(m + n + p)x4  (p + 1)x3 + mx2 + (n p)x + n = 2mx3 + (2p + 7)x2 + 5mx + 2m. 

a) 2,7,3 

b) 2,6,1 

c) -3,1,2 

d) 4,2,1 

7. Calcule os valores de a, b e c para que o polinômio p(x) = a(x + c)3 + b(x + d) seja idêntico a p(x) = x3 + 

6x2 + 15x + 14. 

a) 2,5,6 

b) 1,3,2 

c) 4,5,6 

d) 1,3,6 

8. Calcule os valores de m, n e l para os quais o polinômio p(x) = (2m  1)x3  (5n  2)x2 + (3  2l) é n0 

nulo. Respectivamente: 

a) 2/3,3/4,2/7 

b) 3,2,5 

c) 1/2,2/5,3/2 

d) 2,/6,1/5,9/6 

9. Quais são os valores de a e b considerando p(x) =  4x3 + ax2 + bx 18, onde 2 é raiz de p(x) e p( 1) = 

18. Respectivamente 

a) 7,11 

b) 6,8 

c) 4,10 

d) 2,9 

10. Considerando que p(x) = 2x3  kx2 + 3x  2k, para que valores de k temos p(2) = 4?  

a) 6 

b) 2 

c) 1 

d) 3 

 

PUZZLE  
 

Três décimos de todos os homens de um certo lugar são casados. Dois quintos de todas as mulheres 

desse mesmo lugar são casadas. Qual fração desse grupo é composta de homens solteiros? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. c 

Temos que p(x) = x2  mx + 6, dessa forma vamos determinar p(12) = 0 no intuito de calcular o valor de 

m. 

p(12) = 122  m * 12 + 6 

p(12) = 144  12m + 6  

144  12m + 6 = 0 

12m =  150 

m = 150/12 

m = 25/2 

O valor de m no polinômio quando p(12) = 0 é 25/2. 

2. b 

p(x) = q(x) 

(a  1)x2  (a  b)x + (2a  b + c) = 4x2  5x + 1 

a  1 = 4 

a = 4 + 1 

a = 5 

 (a  b) = 5 

 (5  b) =  5 

 5 + b = 5 

b = 5  5 

b = 0 

2a  b + c = 1 

10  0 + c = 1 

c = 1  10 

c =  9 

Portanto, para que os polinômios sejam iguais, os coeficientes devem valer: a = 5, b = 0 e c = 9. 

3. c 
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4. d 

As condições para que o polinômio dado seja do 2º grau são as seguintes: 

m  4 = 0 

m = 4 

m2   

m2  

 4 

Para m = 4, temos: 

p(x) = (m  4)x3 + (m2  16)x2 + (m + 4)x + 4 

p(x) = (4  4)x3 + (42  16)x2 + (4 + 4)x + 4 

p(x) = 0x3 + 0x2 + 8x + 4 

p(x) = 8x + 4 

Grau 1 

Para m = 4, temos: 

p(x) = ( 4  4)x3 + (( 4) 2  16)x2 + ( 4 + 4)x + 4 

p(x) = 8x3 + 0x2 + 0x + 4 

p(x) = 8x3 + 4 

Grau 3 

Não existe valor para m de forma que p(x) tenha grau 2. 

5. b 
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6. c 

(m + n + p)x4  (p + 1)x3 + mx2 + (n p)x + n = 2mx3 + (2p + 7)x2 + 5mx + 2m. 

m + n + p = 0 

(p + 1) = 2m 

m = 2p + 7 

n  p = 5 

n = 2m 

 

(p + 1) = 2m 

p 1 = 2 * (2p + 7) 

p 1 = 4p + 14 

p 4p = 14 + 1 

5p = 15 

5p = 15 

p = 3 

m = 2p + 7 

m = 2 * ( 3) + 7 

m =  6 +7 

m = 1 

n = 2m 

n = 2 * 1 

n = 2 

Portanto, os valores de p, m e n são respectivamente 3, 1 e 2. 

7. b 

a(x + c) 3 + b(x + d) = x3 + 6x2 + 15x + 14 

a(x3 + 3x2c + 3xc2 + c3) + bx + bd = x3 + 6x2 + 15x + 14 

ax3 + 3x2ac + 3axc2 + ac3 + bx + bd = x3 + 6x2 + 15x + 14 

ax3 + 3x2ac + x(3ac2 + b) + (ac3 + bd) = x3 + 6x2 + 15x + 14 

a = 1 

3ac = 6 

3ac2 + b = 15 

ac3 + bd = 14 

Dessa forma: 

3ac = 6 

3 * 1 * c = 6 

3c = 6 

c = 2 

3ac² + b = 15 

3 * 1 * 22 + b = 15 

12 + b = 15 

b = 3 

ac³ + bd = 14 

1 * 23 + 3 * d = 14 

8 + 3d = 14 

3d = 14  8 

3d = 6 

d = 2 

Os números a, b e c são respectivamente 1, 3 e 2. 

8. c 

2m  1 = 0 

2m = 1 

m = 1/2 

5n  2 = 0 

5n = 2 

n = 2/5 

3  2l = 0 

2l = 3 
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2l = 3 

l = 3/2 

9. a 

p(2) = 4 * (2) 3 + a * 22 + b * 2  18 

0 = 4 * 8 + a * 4 + 2b  18 

0 = 32 + 4a + 2b  18 

4a + 2b = 50 

p( 1) = 18 

4 * ( 1) 3 + a * ( 1) 2 + b * ( 1)  18 =  18 

4 *( 1) + a * (1)  b  18 =  18 

4 + a  b  18 =  18 

a  b =  18 + 18  4 

a  b =  4 

 
10. d 

p(x) = 2x3  kx2 + 3x  2k 

p(2) = 4 

2 * 23  k * 22 + 3 * 2  2k = 4 

16  4k + 6  2k = 4 

 4k  2k =  16  6 + 4 

 6k = 18  *( 1) 

6k = 18 

k = 3 

Temos que o valor de k é igual a 3. 

Puzzle  

3/10 homens + 2/5 mulheres = total de casados 

Porém, o número de homens casados precisa ser igual ao número de mulheres casadas. Assim, 

considerando x o número de homens e y o números de mulheres, temos: 

1.  (3/10)x = (2/5)y  

2. x + y = 100% 

Isolando x na primeira equação, encontramos x = (4/3)y. 

Substituindo na equação 2, temos: 

(4/3)y + y = 100   (x3) 

4y + 3y = 300 

7y = 300 

y = 42 6/7 (quarenta e dois inteiros e seis sétimos) 

Então, 42 6/7% da população são mulheres, o que significa que 57 1/7% são homens. Como 3/10 de 

todos os homens são casados, precisamos retirar 3/10 (30%) de 57 1/7%: 

57 1/7 * 70% = 40% 

Descobrimos então que 40% do grupo são homens solteiros 
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Noções de geometria analítica: 

paralelismo, perpendicularismo e 

distância entre o ponto e a reta 

19 
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RESUMO   
 

 

Já estudamos a equação da reta, agora chegou a hora de vermos algumas relações entre retas! 

 

1. Posições relativas entre retas 

1.1. Retas paralelas: 
Duas retas são paralelas se apresentam a mesma inclinação em relação ao eixo x, ou seja, possuem o mesmo 

coeficiente angular. 

r sr//s        m = m  

 

1.2 Retas perpendiculares: 
Duas retas r e s são perpendiculares se o produto de seus coeficientes angulares for igual a -1. 

r sr s        m .m 1⊥ = −  

 

2. Distância de um ponto a uma reta 

Dadas uma reta de equação       0ax by c+ + =  e um ponto 0 0( , )P x y , a distância do ponto P à reta r é 

dada pela fórmula: 

0 0
'

² ²
PP

ax by c
d

a b

+ +
=

+
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Considere no plano cartesiano as retas r e s dadas pelas equações: 

r: 3x + 3py + p = 0 e 

s: px + py  3 = 0  

com p ε R. 

Baseado nessas informações, marque a alternativa INCORRETA. 

a) r e s são retas concorrentes se |p| ǂ 3.    

b) Existe um valor de p para o qual r é equação do eixo das ordenadas e s é perpendicular a r.    

c) r e s são paralelas distintas para dois valores reais de p.    

d) r e s são retas coincidentes para algum valor de p.    

2. Na figura a seguir, as retas r, s, t, u  são paralelas e seus coeficientes lineares estão em uma progressão 

aritmética de razão 2.−  

 

Sabendo-se que a equação da reta p  é 
1

y x 3
2

= − +  e da reta u  é y 3x 5,= −  o ponto de intersecção 

da reta p  com reta s  é  

a) 

4 19
,

7 7

 
 
           

b) 

8 17
,

7 7

 
 
          

c) 

12 15
,

7 7

 
 
      

d) 

16 13
,

7 7

 
 
      

e) 

18 11
,

7 7

 
 
      

3. Sobre a figura abaixo, sabe-se que a equação de 𝑟 é 2𝑦 = 𝑥 que os pontos B e C são simétricos em 

relação ao eixo das abscissas; que as retas 𝑟 e 𝑠 são paralelas; e que 𝑡 é perpendicular a 𝑟. 

 
Nessas condições, a equação da reta 𝑡 é: 

a)  

b)  

c)  
d)  

e)  
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4. A distância entre duas retas paralelas é o comprimento do segmento de perpendicular às retas que 

tem uma extremidade em uma reta e a outra extremidade na outra reta. No plano cartesiano, a distância 

entre as retas de equações 3x+4y=0 e 3x+4y+10=0 é:  

a) 0,5 

b) 1 

c) 1,5 

d) 2 

e) 2,5 

5. A reta s que passa por P(1,6) e é perpendicular a r:  é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. A figura mostra um jogo de videogame, em que aviões disparam balas visando a atingir o alvo. Quando 

o avião está no ponto (1, 2), dispara uma bala e atinge o alvo na posição (3, 0).  

 
Sendo r a reta determinada pela trajetória da bala, observe as seguintes afirmativas: 

I. O ponto P(1/2, 5/2) pertence a r. 

II. A reta r é perpendicular à reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, onde 

A(0, 3) e B(3, 0). 

III. A reta r é paralela à reta s: 2x  2y + 5 = 0. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III.  

7. Seja A = (4, 2) um ponto do plano cartesiano e sejam B e C os simétricos de A em relação aos eixos 

coordenados. A equação da reta que passa por A e é perpendicular à reta que passa por B e C é: 

a) 2x-y=6  

b) x-2y=0  

c)   

d) x+2y=8  

e) x + y = 6 

8. Os valores de k para que as retas 2x + ky = 3 e x + y = 1 sejam paralelas e perpendiculares entre si, 

respectivamente, são  

a) 3, 2 − e 1. 

b) 1 e 1.  

c)  

d) 2 e 2.  

e)  

http://bemvin.org/o-presente-relato-apresenta-o-jogo.html
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9. As retas 2x + 3y = 1 e 6x  ky = 1 são perpendiculares. Então, k vale  

a) 2 

b) 1  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

10. Na figura, as retas r e s são paralelas. Se (x,y) é um ponto de s, então x  y vale 

 
a) 2  

b) 3 

c) 4  

d) 6  

e) 5 

 

PUZZLE  
 

Três décimos de todos os homens de um certo lugar são casados. Dois quintos de todas as mulheres 

desse mesmo lugar são casadas. Qual fração desse grupo é composta de homens solteiros? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

 
2. b 

 
3. a 

 
4. d 

 
5. d 
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6. b 

 
7. a 

 
8. e 

 
9. d 
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10. c 

 
 

Puzzle  
 

3/10 homens + 2/5 mulheres = total de casados 

Porém, o número de homens casados precisa ser igual ao número de mulheres casadas. Assim, 

considerando x o número de homens e y o números de mulheres, temos: 

1.  (3/10)x = (2/5)y  

2. x + y = 100% 

Isolando x na primeira equação, encontramos x = (4/3)y. 

Substituindo na equação 2, temos: 

(4/3)y + y = 100   (x3) 

4y + 3y = 300 

7y = 300 

y = 42 6/7 (quarenta e dois inteiros e seis sétimos) 

Então, 42 6/7% da população são mulheres, o que significa que 57 1/7% são homens. Como 3/10 de 

todos os homens são casados, precisamos retirar 3/10 (30%) de 57 1/7%: 

57 1/7 * 70% = 40% 

Descobrimos então que 40% do grupo são homens solteiros. 
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Recursos estilísticos e efeitos expressivos 
20 
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RESUMO   
 

 
No que diz respeito ao trabalho com os recursos estilísticos, devemos levar em consideração que se trata de 

um ramo da linguística voltado para a análise de meios afetivo-expressivos da língua. Em outras palavras, seria 

o estudo destinado a um caráter mais descritivo e mais interpretativo que se pode obter a partir das 

possibilidades que a língua nos proporciona. 
O resultado desse uso inventivo da língua é a criação expressiva individual, ou seja, os efeitos expressivos. É 

importante frisar que tais efeitos não se revelam absolutos; senão, relativos. Essa relativização dos efeitos 

expressivos decorre do contexto. O diminutivo, por exemplo, pode ter valor afetivo; no entanto, apenas a 

situação de seu uso poderá nos dizer se ele reforça a humildade do personagem, ou sugere a linguagem 

infantil, ou expressa o cuidado do rapaz com sua amada... 
Por fim, é importante ressaltar que o recurso estilístico, em muitos casos, apresenta-se como uma forma de 

desvio em relação ao padrão normativo, explorando aspectos fonéticos, lexicais e sintáticos.  

 
Fonético 

Levaremos em consideração os recursos estilísticos fonéticos presentes na língua, verificando estreita relação 

entre o som e sua implicação expressiva dentro do contexto em que se insere.  
Exemplo: Os sinos, de Manuel Bandeira: 

Os sinos 

 
Sino de Belém, 
Sino da Paixão... 

Sino de Belém, 
Sino da Paixão... 

Sino do Bonfim!... 
Sino do Bonfim!... 

Sino de Belém, pelos que inda vêm! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem. 

Sino da Paixão, pelos que lá vão! 
Sino da Paixão, bate bão-bão-bão. 
Sino do Bonfim, por quem chora assim?... 

Sino de Belém, que graça ele tem! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem-bem. 
(...) 
Sino de Belém, como soa bem! 
Sino de Belém, bate bem-bem-bem. 

Sino da Paixão... Por meu pai?...  Não! Não!... 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão. 

Sino do Bonfim, baterás por mim? 

Sino de Belém, 
Sino da Paixão... 
Sino da Paixão, pelo meu irmão... 

Sino da Paixão, 
Sino do Bonfim... 
Sino do Bonfim, ai de mim, por mim! 

Sino de Belém, que graça ele tem! 
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Temos a presença de figuras de sonoridade: aliteração e onomatopeia. 

• Aliteração: repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras na mesma frase ou 

o tanger dos sinos. 

• Onomatopeia: formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que a 

língua dispõe, de um som natural a ela associado -bem-

-bão-

 

 
Vejamos agora como a métrica também pode atuar expressivamente: 

 
Tu, ontem, 
Na dança 
Que cansa, 
Voavas 

 
Em rosas  
Formosas 
De vivo, 
Lascivo 
Carmim. 

                                                         Casimiro de Abreu 
 
Perceba que o poema de Casimiro de Abreu fala de uma dança que desgasta fisicamente a mulher: a dança 

está, sonoramente, sugerida pela métrica de duas sílabas (versos dissílabos). Inclusive, provavelmente se 

trata de movimentos de dois passos que se repetem continuamente.  
Entrando no semântico, o desgaste físico produzido por esses movimentos está expresso pela metáfora 

 contexto em que foi utilizada. 
As rimas também podem ser utilizadas como recursos expressivos. Observe: 

 
Porto parado 

No movimento 
lento 
das barcaças 
amarradas 
o dia, 
sonolento 
vai inventando as variações das nuvens... 

                                                                           QUINTANA, Mario. Quintana de bolso. Porto Alegre: L&PM, 2006. 

Lexical 
No aspecto lexical, desta destacamos a utilização de determinados vocábulos em uma situação específica, 

com o intuito de estabelecer efeitos expressivos relevantes para a modificação da análise inicial de um texto. 

Vamos ao exemplo, novamente com uma poesia de Manuel Bandeira: 

Jaime Cortesão 

Honra ao que, bom português, 
Baniram do seu torrão; 
Ninguém mais que ele cortês, 
Ninguém menos cortesão. 

     Manuel Bandeira 
 
Note o jogo de palavras feito com a ausência e presença do sufixo "-ão" em cortês/cortesão, cujo intuito foi 

enfatizar o caráter de Jaime Cortesão e também fazer uma denúncia à perseguição que o vitimou.  
Outra observação a ser feita sobre os recursos de natureza lexical diz respeito aos aspectos expressivos das 

palavras em termos semânticos e morfológicos que, porém, não podem ser completamente separados dos 

aspectos sintáticos e contextuais. Podemos notar a estilística em favor do valor afetivo e expressivo das 

diversas classes de palavras. Eis um exemplo: 
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A metaforização do termo "flor" representa a conversão de um substantivo concreto em abstrato. A alusão à 

flor passa a valer das características que esse tipo de flor possui. Com isso, há uma relação entre o sentido 

denotativo e conotativo, determinantes para esse efeito expressivo.  

Sintático 

O terceiro e último recurso estilístico é o de natureza sintática. Vamos a um exemplo, retirado do texto de Machado 

de Assis: 
deixei ele (e não deixei-o) na quitanda, enquanto eu ia lá 

embaixo na  

Observe que, no trecho acima, retirado do livro Memórias póstumas de Brás Cubas, capítulo LXVIII, os desvios 

gramaticais se converteram em interessantes recursos estilísticos. Todavia, o que devemos destacar é que essas 

transgressões possuem intencionalidade, haja vista que possuem um determinado efeito expressivo: reproduzir 

com fidelidade a fala do escravo Prudêncio. Sendo assim, a fala do escravo é caracterizada por alguém que não 

teve a oportunidade de obter educação regular em termos escolares. 
Outra forma de manifestação do recurso estilístico de ordem sintática ocorre quando se constrói uma gradação 

sintático-semântica. Essa sequência  não mera enumeração  pode ser ascendente ou descendente em uma 

mesma sequência e demonstra uma intensidade gradativa, até o momento em que atingimos o clímax da 

construção. Eis dois exemplos:  
Exemplo:  "Tão dura, tão áspera, tão injuriosa palavra é um Não". (Padre Antônio Vieira) 
Exemplo:  "Eu era pobre. Era um subalterno. Era nada". (Monteiro Lobato) 

  
Observe que, nos dois exemplos, a adjetivação foi utilizada com o intuito de criar uma gradação de intensidade, 

maiúscula, o que auxilia no efeito estilístico produzido: a ênfase sobre o quão desagradável é determinada palavra. 

estereotipada que muitas vezes se realiza sobre as classes sociais desfavorecidas economicamente.  
Por fim, cabe destacar que algumas figuras de linguagem, mais especificamente de sintaxe, também são 

representantes de recursos expressivos sintáticos. Exemplifiquemos algumas: 

• Polissíndeto: Repetição enfática de conjunção entre as orações do período ou dos termos de uma 

oração. 
e teima, e lima, e sofre, e  

"O quinhão que me coube é humilde, pior do que isto: nulo. Nem glória, nem amores, nem santidade, 

nem  (Otto Lara Resende) 

• Assíndeto: Consiste na supressão de um conectivo estabelecido entre termos coordenados. 
"A barca vinha perto, chegou, atracou, entramos." (Machado de Assis) 

• Elipse: Omissão de um ou mais termos que ficam subentendidos na frase, embora reconhecíveis 

mediante o contexto em que se inserem. 
 

• Anáfora: Repetição de palavras no início de versos ou de frases para reforçar, dar coerência ou valorizar 

algum elemento da oração. 
"Como no tanque de um palácio mago 

Dois alvos cisnes na bacia lisa, 

Como nas águas que o barqueiro frisa, 

Dois nenúfares sobre o azul do lago [...]" (Castro Alves) 

É pau, é pedra, é  

• Anacoluto: Mudança de construção sintática no meio do enunciado, geralmente depois de uma pausa, 

para a introdução de outra ideia 
"Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão 

 (José Lins do Rego) 

• Silepse: Concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com 

a ideia que elas expressam. Podem ser de três tipos: 
De número: Quando há uma palavra ou sujeito coletivo, que mesmo estando no singular, representa mais 

de um ser. 
-me notícias da gente Aguiar; estão bons." (Machado de Assis) 
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De gênero: Quando há uma discordância entre feminino e masculino. 
"  Vossa Excelência parece magoado..." (Carlos Drummond de Andrade) 
É uma criança rebelde; os pais não podem com ele.  

De pessoa: Quando o sujeito aparece na 3ª pessoa e o verbo na 1ª pessoa do plural. 
"Sós os quatro velhos  o desembargador com os três  fazíamos planos futuros." (Machado de Assis) 

"No fundo a gente se consolava, pensávamos em nós mesmos. " (Autran Dourado) 
Dizem que os cariocas somos  

 

EXERCÍCIOS  
 

1.  

 
Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem 

mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos os 

oxímoros. 
Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados 

Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em: 
a)  
b)  
c) 

 
d)  

e)   

2. Para o Mano Caetano  
O que fazer do ouro de tolo  

Quando um doce bardo brada a toda brida,  

Em velas pandas, suas esquisitas rimas?  

Geografia de verdades, Guanabaras postiças  

Saudades banguelas, tropicais preguiças?  

  

A boca cheia de dentes  

De um implacável sorriso  

Morre a cada instante  

Que devora a voz do morto, e com isso,  

Ressuscita vampira, sem o menor aviso  

  

  

E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo  

Tipo pra rimar com ouro de tolo?  

Oh, Narciso Peixe Ornamental!  
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Tease me, tease me outra vez 1  

Ou em banto baiano  

Ou em português de Portugal  

De Natal  

  

  
1 Tease me: caçoe de mim, importune-me. 

LOBÃO. Disponível em: http://vagalume.uol.com.br. Acesso em: 14 ago. 2009 (adaptado).  
Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a 

fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do 

idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem: 
a)   
b)  
c)   
d) -bolo//Tipo pra rimar com ouro de tolo? (v. 11-12)  
e)  

3. Cidade grande  
Que beleza, Montes Claros.  
Como cresceu Montes Claros.  
Quanta indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresceu tanto,  
ficou urbe tão notória,  
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas  
por enquanto, e mais promete.  

Carlos Drummond de Andrade 
Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a  
a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem.  
b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos.  
c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica.  
d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo.  
e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida.  

4. Zefa, chegou o inverno!  

Formigas de asas e tanajuras!  

Chegou o inverno! 

Lama e mais lama!  

Chuva e mais chuva, Zefa!  

Vai nascer tudo, Zefa!  

Vai haver verde,  

verde do bom;  

verde nos galhos, v 

erde na terra,  

verde em ti, Zefa!  

Que eu quero bem!  

Formigas de asas e tanajuras!  

O rio cheio,  

barrigas cheias,  

mulheres cheias, Zefa!  

..................................  

trovão, corisco 

 terras caídas,  

corgos [córregos] gemendo,  

os caborés piando, Zefa!  

Os cururus [sapos] cantando, Zefa!  

Dentro da nossa  

casa de palha:  

carne de sol  

chia nas brasas,  
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café, cigarro,  

cachaça, Zefa...  

... rede gemendo...  

Tempo gostoso! 

 Vai nascer tudo! 

Nos versos em negrito encontramos a gradação, isto é, a exposição de uma sequência de ideias, neste 

caso, crescente. Este recurso da linguagem permitiu a Jorge de Lima destacar 
a) a força das águas que traz, ao mesmo tempo, alegria e destruição.  
b) o fim dos trabalhos na lavoura e o momento de, enfim, descansar.  
c) a cor dos frutos que já pendem das árvores prontos para amadurecer.  
d) a chegada de uma época de abundância vinda com o inverno.  
e) a surpresa do eu-lírico com a paisagem até então desconhecida. 

5. Em volta da moça 
Já então os dois gêmeos cursavam, um a Faculdade de Direito, em S. Paulo; outro a Escola de 

Medicina, no Rio. Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o 

torto da gente, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem. 
Não era tanta a política que os fizesse esquecer Flora, nem tanta Flora que os fizesse esquecer a política. 

Também não eram tais as duas que prejudicassem estudos e recreios. Estavam na idade em que tudo 

se combina sem quebra de essência de cada coisa. Lá que viessem a amar a pequena com igual força 

é o que se podia admitir desde já, sem ser preciso que ela os atraísse de vontade. Ao contrário, Flora 

ria com ambos, sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum; pode ser até que nem percebesse 

nada. Paulo vivia mais tempo ausente. Quando tornava pelas férias, como que a achava mais cheia de 

graça. Era então que Pedro multiplicava as suas finezas para se não deixar vencer do irmão, que vinha 

pródigo delas. E Flora recebia-as todas com o mesmo rosto amigo.  
Note-se  e este ponto deve ser tirado à luz,  note-se que os dois gêmeos continuavam a ser parecidos 

e eram cada vez mais esbeltos. Talvez perdessem estando juntos, porque a semelhança diminuía em 

cada um deles a feição pessoal. Demais, Flora simulava às vezes confundi-los, para rir com ambos. E 

dizia a Pedro: 
 Dr. Paulo! 

E dizia a Paulo: 
 Dr. Pedro! 

Em vão eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Flora mudava os nomes 

também, e os três acabavam rindo. A familiaridade desculpava a ação e crescia com ela. Paulo gostava 

mais de conversa que de piano; Flora conversava. Pedro ia mais com o piano que com a conversa; Flora 

tocava. Ou então fazia ambas as coisas, e tocava falando, soltava a rédea aos dedos e à língua. 
Tais artes, postas ao serviço de tais graças, eram realmente de acender os gêmeos, e foi o que sucedeu 

pouco a pouco. 
                       ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1962. 

Esaú e Jacó nos traz a narrativa sobre irmãos gêmeos  Pedro e Paulo , muito diferentes, a não ser 

pela aparência física e pelo amor que dedicam a uma mesma mulher  Flora. 
No trecho apresentado, o narrador expressa um ponto de vista determinado sobre os sentimentos de 

Flora em relação aos gêmeos. 

Esses sentimentos podem ser caracterizados por: 
a) descaso e manipulação 
b) desorientação e simpatia 
c) ambiguidade e frivolidade 
d) ambivalência e inocência 

6. Em algumas passagens, o texto de Machado de Assis apresenta teses às quais se juntam oposições  

antíteses. Essa fusão, por sua vez, transforma-se em síntese. 
Um exemplo de síntese está presente no seguinte fragmento: 

a)  

b) 

parágrafo) 

c) -  

d)  
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7.  direito e o torto da gente, 

outro para ajudá-  
Na passagem destacada, foram explorados diferentes recursos retóricos. 
Dois desses recursos podem ser identificados como: 
a) metonímia e metáfora 
b) antítese e pleonasmo 
c) paradoxo e ironia 
d) anáfora e alusão 

8. No romance Esaú e Jacó, o narrador põe em evidência seus pensamentos e suas percepções, 

conduzindo a reação dos leitores durante toda a narrativa. 
O fragmento que melhor exemplifica esse direcionamento da reação dos leitores é: 
a) 

 

b) -se  e este ponto deve ser tirado à luz,  note-se que os dois gêmeos continuavam a ser 

 

c)  

d)  

parágrafo) 

9. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e 

banana: 

 Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

  

 Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. 

Ele se chegou: 

 Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar 

os filhos. Ele trazia a capa da viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, 

duas pancadas fortes na porta. 

O marido em viagem, mas não era de dia do Abílio. Desconfiada, a moça chegou à janela e o vizinho 

repetiu: 

 Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou: 

 Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 
TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 
a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 
b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 
c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 
d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 
e) didático, pois expõe uma conduta ser evitada na relação entre vizinhos. 

10. Metáfora 

Gilberto Gil 
Uma lata existe para conter algo, 

 

Pode estar querendo dizer o incontível 

Uma meta existe para ser um alvo, 

 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poetatudonada cabe, 

Pois ao poeta cabe fazer 
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Com que na lata venha caber 

O incabível 

Deixe a meta do poeta não discuta, 

Deixe a sua meta fora da disputa Meta 

dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora. 
Disponível em: <http://www.letras.terra.com.br>. Acesso em: 5 fev. 2009. 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou 

analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa 

conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

11. O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 
a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

  

Observe: 

 
Identifique os recursos expressivos que contribuem para a construção de significado da mensagem 

exposta pela tirinha. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. b 

A liberdade ser ao mesmo tempo escravidão é um paradoxo.  

2. d 

A alternativa D é a única que explora termos coloquiais e deixa clara a intenção de rima. As demais 

demonstram aliterações, assonâncias e metáforas.  

3. c 

A ironia acontece pelo fato de o autor exaltar o lugar e logo revelar que na realidade há problemas 

sociogeográficos.  

4. d 

 

5. d 

Flora tratava os irmãos da mesma maneira, ria com os dois, conversava com os dois sem rejeitar nem 

aceitar especialmente nenhum. 

6. a  

As duas premissas iniciais são os dois períodos anteriores: Não era tanta a política que os fizesse esquecer 

Flora, nem tanta Flora que os fizesse esquecer a política. Também não eram tais as duas que 

prejudicassem estudos e recreios. 

7. c  

Paradoxo em  

8. b  

-  

9. c  

O texto tematiza a questão da inveja e da cobiça, além da fofoca e interesse pela vida dos outros. As 

temáticas se relacionam dentro de um contexto de vizinhança.  

10. e  

Lata assume diferentes significados. De objeto, de mente, de pensamentos.  

11. e  

A oposição acontece no seguinte fragmento: Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema 

 

Questão Contexto  
Primeiramente, é preciso considerar o assunto da tirinha: comunicação.  
Os elementos visuais e verbais contribuem para a transmissão de uma crítica às formas de comunicação 

que, de acordo com o texto, se limitariam ao uso do telefone. Abelardo, o personagem, se propõe a 

utilizar uma outra  e melhor  maneira de se comunicar: o beijo, o carinho, o contato físico. Tal 

expressividade se dá pelo conjunto de elementos verbais e visuais. 
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Quí. 
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Hidrocarbonetos: alcanos treinamento 

de nomenclatura 

17 

set 
 

RESUMO   
 

 

Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio e constituem uma classe muito 

  

De uma forma geral, os hidrocarbonetos seguem uma nomenclatura assim: 

Posição dos radicais (caso exista) + Prefixo (em relação ao número de carbonos da cadeia principal) + 

indicativo de ligação(ligação simples, dupla, tripla...) + O(terminação de hidrocarbonetos) 

 

• Prefixos: 

1c → Met 

2c → Et 

3c → Prop 

4c →But 

5c → Pent 

6c → Hex 

7c → Hept 

8c → Oct 

9c → Non 

10c → Dec 

• Indicativo de ligações: 

Ligações simples → an 

Ligações duplas → en 

Ligações triplas → in 

Ligações duas duplas → dien 

Ligações duas triplas → diin 

Alcanos 
Os alcanos são considerados hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada de fórmula geral: 

CnH2n+2 

Exemplo: 

a) CH4  → C1H(2.1)+2 → CH4 

b) H3C  CH3  → C2H(2.2)+2 → C2H6 

c) H3C  CH2  CH3 → C3H(2.3)+2 → C3H8 

Nomenclatura: 

A nomenclatura dos alcanos é denominada com o uso do prefixo correspondente ao número de átomos de 

carbono, seguindo do sufixo ano, que representa as ligações simples entre os átomos de carbono. 

Exemplo: 

a) CH3  CH3 → Et(2 carbono) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Etano 

b) CH3  CH2  CH2  CH2 CH2  CH3 → Hex(6 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = 

Hexano 

c) CH3  CH2  CH3 → Prop(3 carbonos) + an(somente lig. simples) + o(hidrocarboneto) = Propano 
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EXERCÍCIOS  
 

1.  Dê os nomes nos compostos: 

 

2. Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza da 

cadeia hidrocarbônica R presente. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos 

de carbono, porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, os detergentes 

não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas.  

 
Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não 

biodegradável.  

a) Dodecano.  

b) Butano.  

c) Etano.  

d) Benzeno.  

e) 2,4,6-trimetil-nonano 

3. Têm a mesma fórmula molecular C5H10:  

a) n-pentano e metilciclobutano.  

b) 1-penteno e ciclopentano  

c) 2-pentino e ciclopenteno.  

d) 2-metilbutano e dimetilciclopropano.  

e) 2,2-dimetilpropano e etilciclopropano. 

4. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos:  

a) 2-metil-heptano.  

b) 2,4-dimetil-pentano.  

c) 3-etil-2,2-dimetil-octano.  

d) metil-etil-propil-butil-metano 

5. Dar o nome oficial do hidrocarboneto representado pela fórmula: 
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6. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula de ciclobutano?  

a) 4  

b) 5  

c) 6  

d) 7  

e) 8 

7. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 

I. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. 

II. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. 

III. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. 

IV. São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. 

São corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.    

b) I, III e IV, apenas.    

c) II e III, apenas.    

d) III e IV, apenas.    

e) I, II e IV, apenas.    

8. Dada a estrutura 

 
A função a qual pertence este composto e seu nome oficial estão corretamente indicados na 

alternativa:  

a) Alcano - 4-fenil-3-hepteno    

b) Alceno - 4-benzil-3-hepteno    

c) Hidrocarboneto - 1-metil-3-fenil-2-hexeno    

d) Hidrocarboneto - 4-fenil-3-hepteno    

e) Hidrocarboneto - 4-fenil-4-hepteno    

9. O gás de cozinha é uma mistura em que predomina o hidrocarboneto CH3CH2CH2CH3. O nome deste 

alcano é:  

a) isobutano.    

b) isopropano.    

c) dimetiletano.    

d) butano.    

e) metilpropano.    

 

Questão Contexto  

Um dos componentes da gasolina é um composto formado por um metano. Se seus quatro 

hidrogênios forem substituídos por radicais:  isobutil, terc-butil, etil e neo-pentil. Qual nome dado a 

esse composto? 
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GABARITO 

 

 

1.   

I. 2,2,4-trimetil-pentano (isoctano)  

II. 2,3,4,5-tetrametil- heptano  

2. e 

 
3.  b 

4.   

 
5.   3- fenil-2-metil-hexano 

6.  

  
7.  a 

8.  d 

9.  d 

 

Questão Contexto  
4-terc-butil-4-etil-2,2,5-trimetil-heptano 
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Quí. 
 

Professor:  Allan Rodrigues 
Monitor:  Victor P. 
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RESUMO   
 

 

Alcenos 

Alcenos (alquenos, olefinas) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, podendo assim 

apresentar uma dupla-ligação entre átomos de carbono, de fórmula geral:  

 

CnH2n 

Exemplo: 

a) H2C = CH2  → C2H(2.2) → C2H4 

b) H2C = CH  CH3 → C3H(2.3) → C3H6 

 

Nomenclatura: 
Analogamente aos alcanos, na nomenclatura dos alcenos, damos o prefixo correspondente ao número de 

átomos de carbono, seguido do sufixo eno, que apresenta presença de uma dupla-ligação entre os átomos 

de carbono.  

Exemplo: 

 

H2C = CH2  → Et(2 carbonos) + en(uma lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Eteno 

 

Alcenos podem ter mais de 3 átomos de carbono na cadeia, quando ocorrer essa situação deve ser indicado 

na posição da dupla, por números, devem-se numerar a cadeia principal da extremidade mais perto da dupla, 

separando sempre o número de palavras por meio de hífen. 

 

a) H2C = CH  CH3 →1(dupla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-eno ou Propeno (não é necessário colocar o número 1) 

b) H2C  CH2 = CH2  CH3 →2(dupla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-eno 

c) H2C  CH2  CH2  CH = CH  CH2  CH3 →3(dupla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + en(uma 

lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-eno 

 

Alcadienos 
Alcadienos (dienos) são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados e portadores de duas duplas-ligações, 

fórmula geral:  

CnH2n-2 

Exemplo: 

a) H2C = C = CH2 → C3H(2.3)-2  → C3H4 

 

Nomenclatura: 

Os alcadienos seguem a regra dos outros hidrocarbonetos e o sufixo dieno, irá indicar a presença das duas 

duplas ligações. 

 

a) H2C  CH2 = C = CH3 →1,2(duplas entre os carbonos 1 e 2 , 2 e 3) + But(4 carbonos) + dien(duas lig. dupla) 

+ o(hidrocarboneto) = But-1,2-dieno      

b) H2C  CH = CH  CH = CH2  CH2  CH3 →2,4(duplas entre os carbonos 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + 

dien(duas lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-dieno 

 

Alcinos 
Alcinos (alquinos) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, composto por uma tripla-

ligação entre 2 átomos de carbono, fórmula geral:  

CnH2n-2 
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Exemplo: 

a) HC ≡ CH  → C2H(2.2)-2 → C2H2 

b) HC ≡ C  CH3 → C3H(2.3)-2 → C3H4 

 

Nomenclatura: 

Os alcinos permanecem com a mesma regra de nomenclatura dos alcenos. O prefixo correspondente ao 

número de átomos de carbono, seguindo de sufixo ino, que irá indicar a presença da tripla-ligação. 

 

a) HC ≡ CH  CH3 → 1(tripla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-ino ou Propino (não é necessário colocar o número 1) 

b) H3C  C ≡ C  CH3 → 2(tripla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-ino 

c) H3C  CH2  C ≡ C  CH2  CH3 → 3(tripla entre o carbono 3 e 4) + Hex(6 carbonos) + in(uma lig. tripla) 

+ o(hidrocarboneto) = Hex-3-ino  

 

Obs.: Alcadiinos seguem o mesmo padrão dos alcadienos, porém ao invés de duas ligações duplas, serão 

duas ligações triplas que farão parte do hidrocarboneto. 

 

Exemplo: 

H3C  C ≡ C  C ≡ C  CH2  CH3 → 2,4(tripla entre o carbono 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + diin(duas lig. 

triplas) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-diino 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.  Assinalar de acordo com a IUPAC a estrutura correspondente ao 1,4-difenil-1,4-pentadieno. 

 

a) 

 c)  e)  

b)  d)   

2. monômero básico dos polímeros, é: 

 
a) 4  metil  1, 3  butadieno.  

b) 2  metileno  1, 3  butadieno.  

c) 4  vinil  1  penteno.  

d) 2  metil  1, 3  butadieno.  

e) 2  metil  1, 3  pentadieno. 
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3. Sobre o composto orgânico isopreno, identifique as afirmativas corretas:  

 
(01) É classificado como hidrocarboneto  

(02) É denominado oficialmente de 2  metil  1, 3  butadieno  

(04) É um composto saturado  

(08) É um composto aromático  

(16) Possui formula geral idêntica a dos alcinos  

Soma (    ) 

4. O 2,2,5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica:  

I. insaturada  

II. ramificada  

III. aromática  

Dessas afirmações, somente: 

a) I é correta.  

b) II é correta.  

c) III é correta.  

d) I e II são corretas.  

e) I e III são corretas. 

5. Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada abaixo, fazem-se as afirmações:  

 
 

I. É um alceno.  

II. Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal.  

III. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto.  

IV. Possui no total quatro carbonos terciários.  

São corretas:  

a) I e IV, somente.  

b) I, II, III e IV.  

c) II e III, somente.  

d) II e IV, somente.  

e) III e IV, somente. 

6. Monte as fórmulas estruturais  dos compostos: 

a) 2-metil-pentano                   

b) 2,2-dimetil-hex-3-ino 

c) Oct-2-eno                              

d) 3-etil-oct-3-eno 

e) 2,3,3-trimetil-octano        

f) 4-etil-2-metil-hex-2-eno 

g) Metano                                       

h) propino  
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7. Relacione as fórmulas moleculares com os nomes dos alquinos listados na coluna I: 

COLUNA I:                  COLUNA II: 

a) 1-butino                   I. C6H10 

b) 1-pentino                II. C2H2 

c) 2-pentino               III. C5H7 

d) 3-hexino                IV. C4H6 

e) etino                        V. C5H8 

8. Assinale a alternativa que corresponda à nomenclatura dos alcinos a seguir, respectivamente: 

 
a) hex-1-ino, dec-2-ino, non-4-ino, oct-1-ino. 

b) hex-1-ino, pent-2-ino, hex-3-ino, oct-1-ino. 

c) hex-5-ino, dec-8-ino, non-4-ino, oct-1-ino. 

d) hex-5-ino, dec-8-ino, non-5-ino, oct-2-ino. 

e) hex-2-ino, dec-3-ino, non-5-ino, oct-2-ino. 

9. O craqueamento de hidrocarbonetos de massa molecular elevada, presentes no petróleo, permite a 

obtenção de moléculas menores que podem ser usadas como combustíveis ou como matérias-primas 

para a indústria. Um exemplo deste craqueamento é a reação representada a seguir, que ocorre à 

temperatura de 500 °C. 

C15H32 →  C9H20+C3H6+C2H4+C+H2 

Complete a tabela a seguir com uma estrutura correta para as fórmulas dadas e as respectivas funções 

orgânicas e nomes. 

 
10. Forneça a nomenclatura correta para os seguintes alcinos: 

a) C6H10 

b) C5H8 

c) C4H6 

d) C2H2 

e) C7H12 
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GABARITO 

 

 

1. c 

2. d 

3. 1+2+16=19 

4. d 

 
5. a 

 
6.   

 
7.  

a) 1-butino - IV- C4H6 

b) 1-pentino - V- C5H8 

c) 2-pentino - III- C5H8 

d) 3-hexino - I- C6H10 

e) etino - II- C2H2 
8. a 
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9.  

 
10.  

a) Hexino 

b) Pentino 

c) Butino 

d) Etino 

e) Heptino 
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Quí. 
 

Professor:  Allan Rodrigues 

Monitor:  João Castro 
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RESUMO   
 

Hidrocarbonetos aromáticos 
Dentre as numerosas cadeias cíclicas que aparecem na Química Orgânica, uma das mais importantes é 

a que se denomina núcleo (ou anel) benzênico, nome proveniente do composto mais simples que 

apresenta esse anel  o benzeno (C6H6): 

 
O anel benzênico forma os denominados compostos aromáticos, que se subdividem em: 

a) compostos aromáticos mononucleares ou mononucleados, quando contêm um único anel 

benzênico; por exemplo: 

 
b) compostos aromáticos polinucleares ou polinucleados, quando contêm vários anéis benzênicos, 

que se subdividem em: 

 

• Polinucleares isolados, quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum, como, por 

exemplo: 

 
• Polinucleares condensados, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum, como, 

por exemplo: 

 
O número de compostos aromáticos conhecido é tão grande que praticamente determinou, dentro da 

Química Orgânica, uma nova divisão, denominada Química dos Aromáticos. Disso resulta outra classificação 

muito comum, que divide os compostos orgânicos em: 

 

• compostos alifáticos (os que têm cadeias abertas); 

• compostos alicíclicos (os que têm cadeias cíclicas que não sejam anéis benzênicos); 

• compostos aromáticos (os que têm anéis benzênicos). 

Evidentemente, são ainda muito comuns os compostos mistos, como, por exemplo: 

Esses hidrocarbonetos possuem uma nomenclatura particular, que não seguirá o padrão dos demais. 
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Ex.: 

Benzeno 

 

 Naftaleno 

 

 Antraceno 

 

Obs.: Existem hidrocarbonetos aromáticos que não possuem a estrutura do benzeno em sua cadeia. Tais 

hidrocarbonetos obedecem a regra de Huckel. 

 

Regra de Huckel 
Para que um composto cíclico e planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados 

 

Ex.:   

  
3 ligações pi = 6 elétrons pi 

Aplicando a regra de Ruckel: 

 

4n + 2 = 6 

n = 1 , o composto é aromático. 

 

 
4 ligações pi = 8 elétrons pi 

Aplicando a regra de Ruckel: 

 

4n + 2 = 8 

n = 3/2 , o composto NÃO é aromático. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. A composição de carvões minerais varia muito, mas uma composição média comum (em %m m)  é a 

seguinte: 80%  carbono, 10%  materiais diversos, 4%  umidade e 5%  de matéria volátil. Por isso, além 

de energia, o carvão pode ser fonte de vários compostos químicos. De sua fração volátil, pode-se obter 

hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância destes hidrocarbonetos pode ser avaliada com 

base no seu consumo anual no mundo, que é de aproximadamente 
625 10  toneladas. Dessa 

quantidade, em torno de 20%  são obtidos pela conversão de parte da fração volátil do carvão mineral. 

As fórmulas estruturais de alguns destes hidrocarbonetos aromáticos estão representadas a seguir. 

 

 
A nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos representados pelas fórmulas (i), 

(ii) e (c) são, respectivamente,  

a) ciclohexano, fenol e naftaleno.     

b) ciclohexeno, metil-ciclohexeno e cresol.     

c) benzeno, fenol e cresol.     

d) benzeno, tolueno e xileno.     

2. Dentre os componentes do cigarro, encontram-se a nicotina que interfere no fluxo de informações 

entre as células, a amônia que provoca irritação nos olhos e o alcatrão, formado pela mistura de 

compostos como o benzopireno, o crizeno e o antraceno, todos com potencial cancerígeno. Sobre o 

benzopireno, cuja estrutura química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula é formada 

por: 

 

a) Cadeias aromáticas com núcleo benzênico.    

b) Arranjo de cadeias carbônicas acíclicas.    

c) Cadeias alicíclicas de ligações saturadas.    

d) Cadeias carbônicas heterocíclicas.    

e) Arranjo de anéis de ciclohexano.    
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3. O alcatrão de hulha é um líquido escuro e viscoso que apresenta em sua composição o benzeno, o 

tolueno, os dimetilbenzenos, o naftaleno e o fenantreno. Sobre o tema, considere as seguintes 

afirmações:  

I. Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel ou núcleo 

aromático, isto é, um ciclo plano com seis átomos de carbono que estabelecem entre si ligações 

ressonantes.  

II. Devido à ressonância das ligações duplas, os aromáticos não são compostos estáveis e só reagem 

em condições enérgicas.  

III. O metilbenzeno, conhecido comercialmente por tolueno, é um composto aromático derivado do 

benzeno e possui fórmula molecular 7 14C H .   

IV. O benzeno é um composto aromático bastante estável devido à ressonância das ligações duplas.  

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) I, II e IV.    

b) II, III e IV.    

c) I, II e III.    

d) I, III e IV.    

e) I e IV.    

4. A sigla BTEX faz referência a uma mistura de hidrocarbonetos monoaromáticos, poluentes atmosféricos 

de elevada toxidade. 

Considere a seguinte mistura BTEX: 

 
Ao fim de um experimento para separar, por destilação fracionada, essa mistura, foram obtidas três 

frações. A primeira e a segunda frações continham um composto distinto cada uma, e a terceira 

continha uma mistura dos outros dois restantes. 

Os compostos presentes na terceira fração são:  

a) xileno e benzeno    

b) benzeno e tolueno    

c) etilbenzeno e xileno    

d) tolueno e etilbenzeno    

5. Segundo as estruturas dos compostos descritos a seguir, quais deles não são aromáticos? 

 

a) Naftaleno e fenantreno    
b) Cicloexeno e ciclobuteno    

c) Benzeno e fenantreno    

d) Ciclobuteno e fenol    

e) Cicloexeno e benzeno    
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6. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 

I. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. 

II. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. 

III. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. 

IV. São compostos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. 

São corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.    

b) I, III e IV, apenas.    

c) II e III, apenas.    

d) III e IV, apenas.    

e) I, II e IV, apenas.    

7. A seguir, temos as representações de alguns hidrocarbonetos aromáticos. 

 
Quais os nomes corretos segundo as regras estabelecidas pela IUPAC para cada um desses 

compostos? 

8. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão." Um dos responsáveis por esse 

mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, 

entre elas benzeno, naftaleno e antraceno. As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados 

são, respectivamente:  

a) C6H12 , C12H12 , C18H20  

b) C6H12 , C12H10 , C18H18  

c) C6H6 , C10H10 , C14H14  

d) C6H6, C10H8 , C14H10 

e) C6H6 , C10H8 , C14H10  

9. A queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais 

como benzoantracenos, benzofluorantenos e dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas 

anéis de benzeno condensados. O antraceno apresenta três anéis e tem fórmula molecular: 

a) C14H8 

b) C14H10 

c) C14H12 

d) C18H12 

e) C18H14 

10. Antigamente, a hulha era utilizada como principal fonte de hidrocarbonetos aromáticos, mas passou a 

ser substituída pelo petróleo no início do século XX, com a Segunda Revolução Industrial. A produção 

desses compostos orgânicos a partir do petróleo é mais viável economicamente, além de que a 

quantidade de hidrocarbonetos aromáticos obtidos da hulha não seria suficiente para suprir a 

crescente demanda industrial. 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/quimica/hulha/>. Adaptado.  

Qual alternativa mostra apenas compostos aromáticos, semelhantes aos que seriam obtidos da hulha?  
a) Benzeno, hexano, tolueno e fenol.    

b) Tolueno, Naftaleno, Benzeno e Fenol.    

c) Naftaleno, Metano, Hexeno e Hidroxibenzeno.    

d) Hidroxibenzeno, Etano, Ciclohexano e tolueno.  

e) Tolueno, Naftaleno, Benzeno e Etano.    
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

Após essa aula pesquise no mínimo 3 compostos aromáticos que não foram apresentados nos 

exercícios, represente sua formula estrutural e escreva sua nomenclatura. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. d 

Xileno 
2. a 

Os hidrocarbonetos aromáticos são todos os de cadeia fechada e apresentam um núcleo benzênico, 

esse núcleo é formado por uma cadeia fechada de 6 átomos de carbono que apresentam alternadamente 

duplas e simples ligações 
3. e 

Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, isto 

é, um ciclo plano com seis átomos de carbono que estabelecem entre si ligações ressonantes.  

 
Apesar da ressonância das ligações duplas, os aromáticos são compostos estáveis e reagem em 

condições enérgicas.  

O metilbenzeno, conhecido comercialmente por tolueno, é um composto aromático derivado do 

benzeno e possui fórmula molecular 7 8C H .  

 
O benzeno é um composto aromático bastante estável devido à ressonância das ligações duplas.   

4. c 

Teremos: 
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5. b 

Cicloexeno e ciclobuteno    

6. b 

I. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. 

(verdadeiro) 

II. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. 

III. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n.(verdadeiro) 

IV. São compostos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. (verdadeiro) 

Respetivamente: 

                                    

7. Metilbenzeno e 1,4-dimetilbenzeno 

8. d 

                                                            
             C6H6                                         C10H8                                                                                           C14H10      

9. b 

 
10. b 

Tolueno, Naftaleno, Benzeno e Fenol.    
 

Questão Contexto 
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Quí. 
 

Professor:  Xandão 
Monitor:  Victor P. 
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RESUMO   
 

 

Os hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica são compostos constituídos por carbono e hidrogênio, que 

têm no mínimo 3 carbonos na cadeia principal. Eles se dividem em aromáticos e não aromáticos (alicíclicos). 

Alicíclicos 

São compostos que não possuem anel benzênico e variam muito quanto ao número de carbonos de sua 

cadeia. Os principais são os ciclanos ou cicloalcanos e os ciclenos ou cicloalcenos. 

Sua nomenclatura segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos acíclicos: 

Posição dos radicais (caso existam) + Prefixo 

+ Infixo ou indicativo de ligação (ligação simples, dupla, tripla...) + O (terminação de hidrocarbonetos) 

• Prefixos: 

3c → cicloprop 

4c → ciclobut 

5c → cicloent 

6c → ciclohex 

7c → ciclohept 

8c → ciclooct 

9c → ciclonon 

10c → ciclodec 

• Infixo ou indicativo de ligações: 

Apenas ligações simples → an 

1 ligação dupla → en 

 

Ciclanos 
Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturada, e de fórmula geral: CnH2n 
Exemplo: 

 
→ C3H(2.3) → C3H6 a)                 ou 
 
 

 
b)   

     → C4H(2.4) → C4H8 ou 
 
 
 
c)  

→ C5H(2.5) → C5H10 ou   
 

 
 
Nomenclatura: 

ciclo

correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo ano, que representa as ligações simples 

entre os átomos de carbono. 

Exemplo: 

a) C3H6 → Cicloprop (3 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropano 

b) C4H8 → Ciclobut (4 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Ciclobutano 

c) C5H10 → Ciclopent (5 carbonos) + an (somente ligações simples) + o (hidrocarboneto) = Ciclopent ano 
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Obs.: Ciclanos ramificados não possuem fórmula molecular CnH2n, eles variam quanto a isso. Eles vão ser 

nomeados conforme o seguinte padrão de nomenclatura: 

 

a) 1 ramificação → coloca-se o radical antes do nome da cadeia principal alicíclica. 

Exemplo: 

 
b) mais de 1 ramificação → a numeração do carbono se inicia por aquele que possuir a ramificação mais 

simples, e o sentido que se segue a partir de então deve buscar os menores números para as demais 

ramificações (pela regra dos menores números). 

Exemplo: 

 
Ciclenos 
Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada, que apresentam uma dupla-ligação (entre 

átomos de carbono) na cadeia, de fórmula geral: CnH2n-2 

Exemplo: 

 
→ C3H(2.3)-2 → C3H4 a) ou   

 
 
 
b)  

 
         C6H(2.6)-2 → C6H10 ou → 
 
 
 
 
Nomenclatura: 
Assim como a dos ciclanos, a nomenclatura dos ciclenos ciclo

seguido do radical correspondente ao número de átomos de carbono), mais o sufixo eno, que representa 

uma dupla-ligação entre os átomos de carbono.  

Exemplo: 

a) C3H4 → Cicloprop (3 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopropeno 

b) C5H8 → Ciclopent (5 carbonos) + en (uma ligação dupla) + o (hidrocarboneto) = Ciclopenteno 

 

Obs.: Nos ciclenos, a insaturação vai determinar o carbono 1. Assim, a posição dos radicais ou ramificações 

nos ciclenos ramificados vai derivar da posição da insaturação. O sentido que se segue a partir de então 

também deve buscar os menores números para as demais ramificações (pela regra dos menores números). 

metilciclopropano 

 

1,2,5-trimetil-ciclohexeno 

 

1 

2 

5 
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Exemplos: 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A nomenclatura oficial (IUPAC) do composto é:  

 
a) 3-etil-1-metilciclobutano  

b) 3-etil-1,1-dimetilciclobutano  

c) 3,3-dimetil-1-etilbutano  

d) 3-etil-1,1-metilbutano  

e) 3-etil-1,1-dimetilbutano 

2. Os nomes corretos para os compostos são: 

 
a) 1-metilcicloexeno-2; isopropilciclopropano; 1-metil-ciclohexa-2,5-dieno.  

b) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-metil-ciclohexa-1,4-dieno.  

c) 1-metilcicloexeno-2; n-propilciclopropano; 1-etilciclohexa-2,5-dieno  

d) 3-metilcicloexeno-1; isopropilciclopropano; 3-etil-ciclohexa-2,5-dieno.  

e) 3-metil-1-cicloexeno; isopropilciclopropano; 1-metil-2,5-ciclohexadieno. 

3. Dê os nomes dos seguintes compostos:

  

  

 

 
 

 

4. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos: 

a) metil-ciclopentano; 

b) octametil-ciclobutano; 

c) 1,1-dimetil-ciclo-hexano. 
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5. Têm a mesma fórmula molecular C5H10: 

a) n-pentano e metilciclobutano. 

b) penteno-1 e ciclopentano. 

c) pentino-2 e ciclopenteno. 

d) 2-metilbutano e dimetilciclopropano. 

e) 2,2-dimetilpropano e etilciclopropano. 

6. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que 

pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses 

polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas que permitem 

ofluxo de elétrons. Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações 

duplas conjugadas. 

a) Propanodieno e metil-1,3- butadieno. 

b) Propanodieno e ciclo penteno. 

c) Ciclo penteno e metil-1,3- butadieno. 

d) Benzeno e ciclo penteno. 

e) Benzeno e metil-1,3- butadieno. 

7. Quantos átomos de hidrogênios há na molécula do 3-isopropil-1-metil-ciclobuteno? 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

e) 13 

8. De o nome do ciclo alceno abaixo: 

 
a) 1,4  terc- butil -benzeno 

b) 3,6  di-tercbutil  ciclohex - 1,4  dieno 

c) 3,3,4  trimetil  benzeno 

d) 1,4  isobutil  ciclohex - 1,4 - dieno 
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GABARITO 

 

 

1. b 

2.  c 

3.  

a) propil-ciclopropano; 

b) 1,2-dietil-ciclobutano; 

c) 1,1,3-trimetil-ciclopentano;  

d) 1,3 dimetil-ciclo-hexano 

 

4.   

 
5.  b 

 
6. e 

 
7.  e 

 
8. b 
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Quí. 
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RESUMO   
 

 

Amina 
Os aminas são caracterizados pela substituição de um ou mais hidrogênios da amônia(NH 3) por um radical 

orgânico:  

onde R é pelo menos um radical orgânico e/ou hidrogênios. 

Classificação das aminas 

Amina primária 

Amina secundária 

Amina terciária 

 

Nomenclatura 
Radical orgânico + AMINA 

 
 Ex.:  

 Dimetilamina 

 

 Fenilamina 

Amida 
As amidas são caracterizadas pela presença do grupo funcional: 
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Classificação das amidas 

Amida primária 

 Amida secundária 

 Amida terciária 

Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + amida 
Exemplo: 

 Etanamida 

 

N-meetil etanamida 

 

Nitrila 
As nitrilas são caracterizadas pelo radical:  

 

, onde R é um radicais orgânico. 
Exemplo: 

 
 

Nomenclatura 
Nome do hidrocarboneto  + nitrila 
Exemplo: 

  etanonitrila 

 

    cicloexanonitrila 

 

Propanonitrila 
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Isonitrila 
As isonitrilas são caracterizadas pela presença do radical: 

, onde R é um radical orgânico. 
 Exemplo: 
CH3  CH2  NC 

Nomenclatura 
Nome do radical  + carbilamina 

Exemplo: 

CH3  NC                                    metilcarbilamina 
CH3  CH2  CH2  NC               propilcarbilamina 

Nitrocomposto 
Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do grupo  funcional: 

, onde R é um radical orgânico. 
Exemplo:  

 

Nomenclatura: 
Nitro + Nome do hidricarboneto 
Exemplo: 

 2-Nitropropano 

 

 Nitrobenzeno 

 
 

 2,4,6 trinitro tolueno (TNT) 

 

Haletos 
Os haletos orgânicos são genericamente representados por: 

R  X , onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

Exemplo: 
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Nomenclatura: 
Nome do halogênio + nome do hidrocarboneto 
Exemplos:  

 
 

 Tricloro metano 
 

 Bromo benzeno 

 

Haletos de acila 
 Os haletos de acila são derivados da substituição da hidroxila de um ácido carboxilico por um halogênio.  

   , onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 
    Exemplo: 

 

Nomenclatura: 
Nome do halogênio + eto de  nome do hidrocarboneto + ila 

Cloreto de etila 

Cloreto de propanoíla 

  Cloreto de benzoíla 

 

Tiocompostos 
São compostos que possuem os átomos de enxofre (S) como heretoátomo, substituindo o oxigênio. 
Exemplo: 

Tio-álcool: 

R-OH e com enxofre: R-SH 

 Tio-éter: 

R-C-O-C-R' e com enxofre: R-C-S-C-R' 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O uso de drogas tem gerado sérios problemas de saúde e sociais em muitos casos, resultando na morte 

dos usuários. Esse é o caso do LSD-25, sigla alemã referente à dietilamida do ácido lisérgico, uma das 

mais potentes substâncias alucinógenas de que se tem conhecimento. A atividade dessa droga está 

relacionada a sua estrutura, na qual existem dois carbonos esterogênicos, um grupo funcional amina, 

dois grupos amida. Essa molécula interfere no mecanismo de ação da serotonina, um neurotransmissor  

do cérebro, causando os efeitos alucinógenos e outras complicações. 

Qual das estruturas representadas abaixo corresponde ao 25LSD ?   

a)  c)  e)  

b)  d)   

2. Os peptídeos são biomoléculas formadas pela união de dois ou mais aminoácidos por meio de ligações 

peptídicas, estabelecidas entre um grupo amina de um aminoácido, e um grupo carboxila de outro 

aminoácido com a liberação de uma molécula de água. Essas ligações pertencem ao grupo funcional 

amida. 

 

 
A estrutura química acima representa um peptídeo formado exclusivamente por aminoácidos. Assim, 

assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade de aminoácidos presentes nessa 

estrutura e à quantidade de moléculas de água que foram liberadas na formação desse peptídeo.  

a) 4 e 5.    

b) 5 e 5.    

c) 4 e 4.    

d) 5 e 4.    

e) 4 e 3.    
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3.  

Havia um pastorzinho que andava a pastorear 

saiu de sua casa e pôs-se a cantar. 

dó, ré, mi, fá fá fá 

dó ré do ré re re 

do sol fa mi mi mi 

do re mi fá fa fa 

Chegando ao palácio a princesa lhe falou 

dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou 

sol lá si do dó dó 

sol la sol la, la la 

sol re do si si si 

sol la si do do do 

 

As notas musicais dessa cantiga foram organizadas de modo a representar um grupo funcional, 

conforme demonstrado a seguir. 

Notas Musicais Simbologia Química 

Dó ou do 
 

Ré ou re 

 

Mi 
 

Fá ou fa 

 

Sol 
 

Lá ou la 

 

Si 

 

 

Ante o exposto, os versos que contêm notas musicais relacionadas aos grupos funcionais aminas, 

ácidos carboxílicos e álcoois estão descritos nas linhas  

a) 3 e 5.    

b) 3 e 6.    

c) 5 e 9.    

d) 6 e 11.    

e) 9 e 12.    

4.  A histamina é uma substância que pode ser encontrada no organismo humano, proveniente da 

descarboxilação da histidina, conforme representado a seguir. 

 
Nas estruturas de histidina e histamina, estão presentes as funções orgânicas:  

a) amida e amina.    

b) aldeído e amina.    

c) aldeído e amida.    

d) ácido carboxílico e amina.    

e) ácido carboxílico e amida.    
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5. O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido no início deste ano [2013], trouxe à tona uma 

série de questões sobre a segurança dos estabelecimentos e também sobre o atendimento a vítimas 

de grandes incêndios. Uma delas é por que foi preciso trazer dos Estados Unidos uma substância tão 

simples  uma vitamina B injetável  para atender os pacientes que, segundo exames, foram 

intoxicados com cianeto? 

 
O gás cianídrico liberado na queima da espuma, utilizada para melhorar a acústica da casa noturna, 

intoxicou a maior parte das vítimas, segundo perícia. 

Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo). Segundo ele, é inadmissível que o país não tenha a substância e que seu uso não seja difundido 

entre médicos e socorristas, como acontece em outras partes do mundo. 

A hidroxocobalamina, que faz parte do complexo B, é usada em altas concentrações como antídoto 

para o cianeto. O gás, o mesmo que já foi usado no extermínio de judeus nos campos de concentração 

nazistas, é subproduto da queima de diversos componentes usados na indústria, como o plástico, o 

acrílico e a espuma de poliuretano. Segundo os peritos que investigam o incêndio em Santa Maria, 

essa última foi usada no isolamento acústico da boate. 

Capaz de matar em poucos minutos, o cianeto bloqueia a cadeia respiratória das células, impedindo 

que o oxigênio chegue aos órgãos e tecidos. Quando usada logo após a exposição, a 

isso não é algo que os médicos a

 
Disponível em: <noticias.uol.com.br>. Adaptado. 

Informações adicionais: 

• O gás cianídrico é o cianeto de hidrogênio (HCN) no estado gasoso. 

• A fórmula estrutural da hidroxocobalamina é: 

 

• A massa molar da hidroxocobalamina é aproximadamente igual a 
31,3 10  g / mol.   

Entre as funções orgânicas presentes na hidroxocobalamina, encontram-se  

a) amida e fenol.    
b) álcool e ácido carboxílico.    
c) amida e álcool.    
d) amida e ácido carboxílico.    
e) álcool e fenol.    
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6. O gás O-etil-S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato,  conhecido também como agente VX,  é 

extremamente asfixiante e letal podendo ser utilizado como arma química. Os gases da variedade "V"  

são mais perigosos e tóxicos do que os da variedade "G",  como o GA  (Tabun) e o GB  (Sarin), que se 

dissipam rapidamente e têm apenas efeitos de curto prazo. O gás VX  foi o responsável pela morte do 

meio irmão do presidente norte coreano, ocorrida no dia 13/02/2017 no aeroporto de Kuala Lumpur na 

Malásia. 

Abaixo estão representadas as fórmulas estruturais dos gases GA, GB  e VX.  

 
A respeito desses gases são realizadas as seguintes afirmações: 

I. o GA  possui um grupo nitrila. 

II.  o GB  e o VX  possuem, no mínimo, um átomo de carbono terciário em suas estruturas. 

III.  todos são gases organofosforados e o VX  possui uma amina terciária. 

IV.  os grupos substituintes ligados a um dos átomos de oxigênio nos gases GA, GB  e VX,  são 

respectivamente: etil, isopropil e etil. 

 

Está correto somente o que se afirma em  

a) II e III.    
b) I, III e IV.    
c) III e IV.    
d) I e IV.    
e) I, II e III.    

7. Recentemente, como medida antitabagista, o estado de São Paulo adotou uma lei proibindo fumar em 

diversos estabelecimentos. Um dos compostos mais ativos presente no tabaco é um alcaloide que 

apresenta dois átomos de nitrogênio em sua estrutura, a nicotina. 

 

Pode-se afirmar com respeito a essa molécula que:  

a) Ambos os átomos de nitrogênio fazem parte do anel aromático.    
b) O nitrogênio (1) está num sistema aromático e o nitrogênio (2) faz parte de um grupo amida.    
c) A nicotina é uma amina que apresenta um anel aromático.    
d) O nitrogênio (2) refere-se a uma amina primária.    
e) Por ser um composto aromático, a nicotina é responsável pelo odor característico da fumaça do 

cigarro.    

8. A adrenalina é um hormônio neurotransmissor derivado da modificação do aminoácido tirosina. Em 

momentos de estresse, as suprarrenais secretam quantidades abundantes deste hormônio que prepara 

o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a tensão arterial, relaxa certos 

músculos e contrai outros. A adrenalina é muito utilizada como um medicamento para estimular o 

coração nos casos de parada cardíaca, para prevenir hemorragias e para dilatar os bronquíolos dos 

pulmões quando ocorrem ataques de asma aguda. 

A seguir são apresentadas as estruturas moleculares da adrenalina e do aminoácido tirosina.  
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A partir das informações e das estruturas apresentadas percebe-se que  

a) adrenalina e tirosina se constituem como substâncias isômeras entre si.    

b) a adrenalina existe como um par de substâncias isômeras ópticas, mas a tirosina não.     

c) a adrenalina é uma amina secundária e a tirosina uma amina primária.    

d) ambas possuem a classe funcional enol, pois apresentam hidroxila em carbono insaturado.    

e) apenas a tirosina apresenta grupo funcional com característica ácida.     

9. O ácido hipúrico, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, é um bioindicador da exposição do 

trabalhador ao tolueno - um solvente aromático muito utilizado em tintas e colas. A biossíntese do 

ácido hipúrico no organismo ocorre pela reação do tolueno com o aminoácido glicina e, no 

laboratório, ele pode ser obtido pela reação do cloreto de benzoíla com a glicina em meio alcalino.  

 
Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função 

oxigenada  

a) cetona.    

b) amida.    

c) amina.    

d) aldeído.    

e) álcool.    

10. Os aminoácidos são substâncias de caráter anfótero devido à presença de grupos NH2 e COOH. 

Quando dois aminoácidos reagem entre si, ocorre a formação de um dipeptídeo com eliminação de 

água. Desse modo, o grupo funcional presente na ligação peptídica é  

a) um fenol.    

b) uma amida.    

c) um éster.    

d) uma amina.    

e) um ácido carboxílico.    

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

decomposição de seres vivos. O cheiro desagradável característico do peixe podre, por exemplo, 

deve-  

 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/quimica/uso-vinagre-para-acabar-com-mau-cheiro.htm> 

Classifique as aminas presentes no como primária, secundária e terciária. 
 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/uso-vinagre-para-acabar-com-mau-cheiro.htm
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A atividade da dietilamida do ácido lisérgico está relacionada a  sua estrutura, na qual existem dois 

carbonos esterogênicos (* carbonos quirais ou assimétricos), um grupo funcional amina, dois grupos 

amida. 

   
2.  d 

Cinco aminoácidos formam a estrutura: 

 
Têm-se quatro ligações peptídicas (amídicas) na estrutura, logo quatro moléculas de água são liberadas. 
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3. e 

Ante o exposto, os versos que contêm notas musicais relacionadas aos grupos funcionais aminas, ácidos 

carboxílicos e álcoois estão descritos nas linhas 9 (sol lá si do dó dó) e 12 (sol la si do do do). 

Notas Musicais Simbologia Química Função orgânica 

Dó ou do 
 

álcool 

Ré ou re 

 

cetona 

Mi 
 

 

Fá ou fa 

 

 

Sol 
 

amina 

Lá ou la 

 

ácido carboxílico 

Si 

 

 

 

   
4. d 

Nas estruturas de histidina e histamina, estão presentes as funções orgânicas ácido carboxílico e amina. 

   
5. c 

Teremos amida e álcool: 

   



 

 
Q

u
í.

 

6. b: I, III e IV 

I. Correto. O GA  possui um grupo nitrila; 

 
II. Incorreto. O GB  e o VX  possuem, apenas átomos de carbonos primários (carbono ligado a um outro 

átomo de carbono ou a nenhum) e secundários (um átomo de carbono ligado a dois outros átomos 

de carbono) em suas estruturas. 

 
III. Correto. GA, GB  e VX  são gases organofosforados e o VX  possui uma amina terciária. 

 
IV. Correto. Os grupos substituintes ligados a um dos átomos de oxigênio nos gases GA, GB  e VX,  são 

respectivamente: etil, isopropil e etil. 

   
7. c 

Analisando a figura percebemos que a nicotina é uma amina que apresenta um anel aromático, ou seja, 

ressonância.   
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8. c 

Amina primária: o átomo de nitrogênio do grupo funcional se liga a um átomo de carbono.  

Amina secundária: o átomo de nitrogênio do grupo funcional se liga a dois átomos de carbono. 

   
9. b 

Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função oxigenada 

amida. 

   
10. b 

A ligação peptídica ou amídica é formada pela interação entre a carboxila de um aminoácido e o 

grupamento amina de outro, conforme o modelo mostrado abaixo: 

   
Questão Contexto 

Trimetilamina = terciária 
Piridina = secundária 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor: Diego Gomes  
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RESUMO   
 

 
Isomeria 

• Fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, porém 

diferentes fórmulas estruturais. 

 

Vale ressaltar que os isômeros são compostos diferentes, logo as propriedades químicas e físicas dessas 

substâncias não são iguais.  

Exemplo:                              

CH3  CH2  OH                    CH3  O  CH3 

 

 

   C2H6O 

Ponto de Ebulição: 

CH3  CH2  OH   →   P.E = 78 °C 

 

CH3  O  CH3   →   P.E = - 24 °C   

 

A isomeria pode ser dividida em isomeria plana ou isomeria espacial (estereoisomeria). 

• Isomeria plana é quando a diferença está na fórmula estrutural plana. 

• Isomeria espacial é quando a diferença está na estrutura espacial do composto. 

 

Neste resumo iremos trabalhar cinco tipos de isômera plana 

 

Isomeria de função 

• Isomeria de função é quando a diferença entre os isômeros está na função orgânica. 

 
Exemplos: 

 

• C2H6O 

 

 

 

• C3H6O2  

 

 

 

 

• C3H6O    

 

 

 

 

• C7H8O  
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Isomeria de cadeia 

• Isomeria de cadeia é quando a diferença entre os isômeros está na classificação (aberta, ramificada, 

saturada, etc...) da cadeia carbônica. 
Importante: Para que seja um isômero de cadeira é necessário que a função orgânica seja a mesma. 

Exemplos:  

 

• C4H10   

 

 

 

 

 

 

 

• C3H6  

 

 

 

 
Isomeria de posição 

• Isomeria de posição é quando a diferença entre os isômeros está na posição da ramificação, insaturação 

ou grupo funcional. 
 

Importante: Para que seja um isômero de posição é necessário que tanto a função orgânica quanto a 

classificação da cadeia carbônica, sejam as mesmas. 

Exemplos: 

Diferença na posição da ramificação  

 

• C5H10  

 

 

 

 

Diferença na posição da insaturação 

• C4H8       

 

 

 
 

Diferença na posição do grupo funcional 

• C3H8O 

 

 

 
Isomeria de compensação (Metameria) 

• Metameria é quando a diferença entre os isômeros está na posição do heteroátomo (átomo diferente de 

carbono que está entre carbonos). 
Importante: Para que seja um isômero de posição é necessário que tanto a função orgânica quanto a cadeia 

carbônica, sejam as mesmas. 

Exemplos: 

 
• C4H10O  

• C4H11N         

• C3H7ON     
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Isomeria dinâmica (Tautomeria) 

• É o caso particular de isomeria funcional em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. 

Exemplos: 

Aldeído e enol (equilíbrio aldo-enólico) 

 

 

• C2H4O         

 

 
 

  

Cetona e enol (equilíbrio ceto-enólico) 

 

 

 

• C3H6O        

 

 

 

 

EXERÍCIOS  
 

1. Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. 

 
O ortocresol e o álcool benzílico  

a) apresentam a mesma função orgânica    
b) são isômeros    
c) são compostos alifáticos    
d) apresentam heteroátomo    
e) apresentam duas ramificações     

2. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas 

apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. 

Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular 4 10C H O :  

 
Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria.  

a) Isomeria de função  II e III    
b) Isomeria de cadeia  III e IV    
c) Isomeria de compensação  I e V    
d) Isomeria de posição  II e IV    

e) Isomeria de compensação  I e III 
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3. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, salsichas, 

salames, linguiças e frios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos e proteger contra a 

contaminação bacteriana. Seu uso é discutido, pois essas substâncias, no organismo, podem 

converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Abaixo temos a representação de 

duas nitrosaminas: 

 
 

Essas nitrosaminas são isômeras de: 

a) cadeia 

b) função    

c) posição    

d) tautomeria    

e) metameria 

4. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em 

isocitrato, de acordo com a seguinte equação química: 

 
A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de:  

a) cadeia    

b) função    

c) posição    

d) compensação 

e) tautomeria 

5. As cetonas, amplamente usadas na indústria alimentícia para a extração de óleos e gorduras de 

sementes de plantas, e os aldeídos, utilizados como produtos intermediários na obtenção de resinas 

sintéticas, solventes, corantes, perfumes e curtimento de peles, podem ser isômeros.  

Assinale a opção que apresenta a estrutura do isômero do hexanal.  

a)  c)  e)  

b)  d)   

6. Cientistas brasileiros definem como transgênico um "organismo cujo genoma foi alterado pela 

introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma 

espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética". A tecnologia de 

produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia 

genética que visavam a um melhoramento genético que pudesse promover a resistência de vegetais a 

doenças e insetos, sua adaptação aos estresses ambientais e melhoria da qualidade nutricional. Porém, 

a busca por maior produtividade e maior variabilidade levou ao desenvolvimento da clonagem de 

genes. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro como, 

por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina. 



 

 
Q
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Uma das bases constituintes do DNA é a citosina. 

 
No processo químico mostrado acima, a substância A é um: 

a) metâmero da citosina 
b) isômero de posição da citosina    
c) isômero de cadeia da citosina 
d) isômero de compensação da citosina 
e) tautômero da citosina   

7. O ácido butanoico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas 

gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa 

e em alguns tipos de queijo. São isômeros do ácido butanoico as substâncias: 

a) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.    
b) acetato de metila, etóxi etano e butan-2-ol.    
c) butan-1-ol, acetato de etila e etóxi etano.    
d) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.    
e) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.    

8.  As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas 

ervas e flores, são: 

 
Dentre esses compostos, são isômeros:  

a) anetol e linalol.    
b) eugenol e linalol.    
c) citronelal e eugenol.    
d) linalol e citronelal.    
e) eugenol e anetol.    

9. Os compostos p-nitrotolueno e ácido p-amino benzoico (também conhecido como PABA) possuem a 

mesma fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes: 

 
Suas propriedades também diferem bastante. Enquanto o p-nitrotolueno é um composto explosivo, o 

PABA é o ingrediente ativo de muitos protetores solares. Compostos como o PABA absorvem luz 

ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos às células da pele. Esses compostos 

apresentam isomeria de:  

a) metameria.    
b) posição.    
c) função.    
d) tautomeria.    
e) cadeia.    



 

 
Q
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10. O ácido butanoico é um composto orgânico que apresenta vários isômeros, entre eles substâncias de 

funções orgânicas diferentes. Considerando ésteres e ácidos carboxílicos, o número de isômeros que 

esse ácido possui, é  

a) 3.     

b) 4.     

c) 5.     

d) 7.     

e) 8.     
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes 

com elevado grau de pureza, como o éter (etoxietano) e a acetona (propanona). Hoje, mesmo as 

universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que 

apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é: 

a) butanal e propanal 

b) butan-1-ol e propanal 

c) butanal e propano-1-ol 

d) butan-1-ol e propano-1-ol 

e) butanal e ácido butanoico 

  



 

 
Q
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

 
 

As funções orgânicas são diferentes, ou seja, são isômeros de função.   
2. c 

Isomeria de compensação ou metameria (I e V): 

3 2 2 3

Etil Etil

H C CH O CH CH− − − −  e 3 2 2 3

Metil Pr opil

H C O CH CH CH− − − −  

3. a 

São isômeros de cadeia compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém, se diferenciam 

pelo tipo de cadeia. Nesse caso, tem-se uma cadeia normal e uma ramificada.   
4. c 

A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de posição, pois a posição do 

grupo OH é diferente nos dois ânions. 

   
5. d 

O isômero do hexanal é a hexanona-2 presente na alternativa [D]. 
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6. e 

No processo químico mostrado acima, a substância A é um tautômero da citosina, ou seja, a ligação pi 

( )π  presente no oxigênio muda de posição. 

   
7. e 

A fórmula molecular do ácido butanoico é 4 8 2C H O .  

 
Os isômeros do ácido butanoico possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, 4 8 2C H O  e são eles: 

acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila. 

   
8. d 

Teremos as seguintes fórmulas estruturais e suas respectivas fórmulas moleculares: 

 
O linalol e citronelal são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular (

10 18C H O ).   



 

 
Q
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9. c 

Esses compostos apresentam isomeria de função ou funcional, pois apresentam a mesma fórmula 

molecular, porém as funções orgânicas são diferentes, o primeiro é um nitrocomposto e o segundo é 

um aminoácido.   
10. c 

Cinco isômeros: 

   

Questão Contexto  
b 
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RESUMO   
 

 

Para mais uma aula de eixo temático, trabalharemos, aqui, pensadores contemporâneos e suas mais famosas 

teorias, a fim de passearmos por conceitos mais recentes, ligados a algumas temáticas atuais que envolvem 

nossa vivência de cultura e sociedade. O objetivo é dar a você a possibilidade de falar sobre qualquer tema 

com sustentações mais recentes e, é claro, famosas, a fim de convencer - e impressionar - o leitor. Vamos 

juntos? 

 

Contextualização: alguns pensadores contemporâneos: obras e teorias 
• Noam Chomksy: Criador de muitas teorias da linguística, seus estudos fundamentam-se na ideia de que 

todos os seres humanos nascem com um conjunto de 

a estes a estrutura profunda da língua.  

• Zygmunt Bauman: O sociólogo polonês é famoso por suas perspectivas de sociedade contemporânea 

pós-era moderna, tendo uma visão efêmera das relações humanas. Possui obras como: Modernidade 

líquida, tempos líquidos e modernidade e holocausto.  

• Michel Foucault:  Filósofo francês muito famoso por sua dedicação à visão reflexiva entre o poder e o 

conhecimento. Envolveu-se com políticas antirracistas e pela reforma do sistema prisional.  

• Leandro Karnal: O professor de história da América da Unicamp é um dos pensadores brasileiros mais 

famosos por abordar questões do cenário atual como política, sistema carcerário e questões humanas.  

• Roberto daMatta: O antropólogo brasileiro, colunista de jornal e produtor de tv, tem relevância na atu-

alidade por sua visão crítica sobre a situação do Brasil e suas questões históricas que refletem nas ações 

políticas da contemporaneidade.  

• Darcy Ribeiro: graduado em ciências sociais, Darcy Ribeiro foi importante para a representação cultural 

do Brasil como um todo, escreveu diversas obras de etnografia e defendia a causa dos indígenas. Sua 

ferências culturais.  

• Marilena Chauí: A filósofa e professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chauí, aborda a questão 

da liberdade, necessidade e paixão, sobretudo no contexto brasileiro.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 
Parte I: A construção do indivíduo e como ele é 

1. Segundo o filósofo Noam Chomsky, devemos aplicar a nós mesmos os padrões que aplicamos aos 

outros, por meio de um princípio da universalidade. Comente esse conceito, relacionando-o às mani-

festações contra a corrupção, recentes no Brasil e no mundo. 

2. "Agora, o futuro é que está marcado no lado do débito, denunciado inicialmente por sua não-confia-

bilidade e por ser incontrolável, com mais vícios que virtudes; enquanto a volta ao passado, com mais 

virtudes que vícios, é marcada na coluna do crédito  como um lugar ainda de livre escolha e do in-

vestimento ainda não-  

O trecho faz parte da 

çado no Brasil, revelada em parte em entrevista à publicação online britânica Spiked - e traduzido para 

o português por Inês Castilho, para o blog Outras Palavras. A fala faz referên

essa definição e apresente exemplos do cenário de crise atual - que caracteriza, de certa maneira, a 

sociedade líquida desenhada pelo filósofo - que fundamentem essa descrença no futuro. 
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Parte II: O que faz o brasil, Brasil? 

3. No início de seu livro  o antropólogo Roberto DaMatta explica o porquê 

Para você, quais problemas fazem o brasil ser minúsculo e soluções que possam, de 

fato, torná-lo Brasil, maiúsculo, relacionando a questão, inclusive, ao "jeitinho brasileiro"? 

4. Ainda no contexto de uma cultura problemática, defina o "complexo de vira-latas

da  

5. Muito otimista com relação à construção da identidade brasileira, o antropólogo Darcy Ribeiro afir-

mou, em seus estudos, que, no Brasil, criou-se o que podemos chamar de uma Civilização Tropical 

Brasileira. Explique esse conceito, com base nas teorias do pensador. 

6. Levando em consideração as ideias que você aprendeu em aula, seu trabalho, agora, é discutir um 

tema, com base em algumas das teorias trabalhadas. Em seguida, vá ao gabarito e analise a redação 

exemplar, confirmando os argumentos levantados durante a discussão. Vamos lá? 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no século XXI, apresentando proposta de 

intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade 

 

tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões 

de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes pos-

tes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo 

extremamente rico e transbordante. 
 

 

TEXTO II 

do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Logo após a publicação da obra em 

1936, o escritor Cassiano Ricardo implicou com a expressão. Para ele, a ideia de cordialidade, como 

característica marcante do brasileiro, estaria mal aplicada, pois o termo adquirira, pela dinâmica da 

linguagem, o sentido de polidez  justamente o contrário do que queria dizer o autor. 

A polêmica sobre a semântica teria ficado perdida no passado não fosse o fato de que, até hoje, muitas 

pessoas, ao citar inadvertidamente a obra, emprestam à noção de Buarque de Holanda uma conotação 

positiva que, desde a origem, lhe é estranha. Em resposta a Cassiano, o autor explicou ter usado a 

palavra em seu verdadeiro sentido, inclusive etimológico, que remete a coração. Opunha, assim, emo-

ção a razão. 

Apesar do zelo do autor, no entanto, o equívoco persistiu. Afinal, o que haveria de errado na cordiali-

dade brasileira, nesse sentido de afetuosidade típica de um povo? Não haveria nada condenável se a 

contribuição latina à humanidade. 

O problema surge quando a cordialidade se manifesta na esfera pública. Isso porque o tipo cordial  

uma herança portuguesa reforçada por traços das culturas negra e indígena  é individualista, avesso 

à hierarquia, arredio à disciplina, desobediente a regras sociais e afeito ao paternalismo e ao compa-

drio, ou seja, não se trata de um perfil adequado para a vida civilizada numa sociedade democrática. 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/o_jeitinho_do_homem_cordial.html> 
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TEXTO III 

Um dos estereótipos mais arraigados em relação à cultura brasileira é a de que somos um povo alegre, 

hospitaleiro e festeiro. Ora, de cada 100 assassinatos ocorridos no mundo, 13 verificam-se no Brasil. O 

pensamento machista domina a sociedade de alto a baixo uma em cada três pessoas (homens e 

mulheres) acredita que o estupro ocorre por causa do comportamento feminino. A violência no trân-

sito é responsável pela terceira maior causa de óbitos no Brasil, logo após as doenças cardíacas e o 

câncer. 

Talvez tenhamos que repensar o caráter do brasileiro. Afirmar que os brasileiros somos naturalmente 

alegres é desconhecer a insatisfação latente que vigora nos trens, ônibus e vagões de metrô lotados. 

Falar que os brasileiros somos tolerantes é desconhecer nosso machismo, nossa homofobia, nosso 

racismo. Dizer que os brasileiros somos solidários é desconhecer nossa imensa covardia para assumir 

causas coletivas. A frustração, como já alertou uma canção do Racionais MC, é uma máquina de fazer 

vilão. No fundo, estamos empurrando a sociedade para o beco sem saída do autismo social. 
Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/03/opinion/1433333585_575670.html.> 
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GABARITO 

 

 

Parte I: A construção do indivíduo e como ele é 

1. Chomksy com seu princípio de universidade, baseia-se em aplicar a nos mesmos aquilo que sugerimos, 

em outras palavras, é a noção de ação e reação que devemos construir com a ação que nós mesmos 

produzimos. Dessa forma, as manifestações contra corrupção só podem ser efetivas se há, de fato, uma 

conscientização pessoal sobre atos corruptos do dia-a-dia.  

2. Retropia tem, por entendimento, um neologismo que se baseia na visão utópica de um passado em re-

lação ao presente. Quanto aos movimentos do cenário brasileiro e à crise atual, a retropia se instala a 

partir do momento em que há uma comoção nacional para a volta de costumes e situações que não se 

lembram por completo, como exemplo a ditadura militar. Esse pensamento ocorre em tempos de insta-

bilidade social, por conta de uma visão desesperadora de melhoria.  

Parte II: O que faz o brasil, Brasil? 

3. A corrupção cotidiana e a má escolha de representantes políticos que não desenvolvem projetos sociais 

em prol do crescimento do Brasil fazem com que o país continue minúsculo em suas atitudes nacionais 

e internacionais. As renovações de uma sociedade com mais conhecimento, através de boa educação de 

base, para a escolha de representantes dedicados à melhoria do território nacional, farão a transformação 

da sociedade como um todo.  

4. Por "complexo de vira-lata" entendo eu a inferioridade em que o brasileiro 

se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe 

na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.  

5. nização lusitana, trata-se de uma nação repleta 

desde a colonização, a etnia dominante, ou seja, a lusitana/estrangeira, era a dominadora perante às 

outras que surgiram e já existentes.  

6. 

teoria, o ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a 

moral, as leis coletivas regem o indivíduo. Parece, porém, que, nos dias de hoje, a prática tem sido dife-

gem, reduzindo os limites entre o espaço coletivo e o privativo e formando um sujeito que só age com 

o coração. 

Antes de tudo, é importante analisar, ao longo da história, a construção do brasileiro que deixa de lado 

a razão em qualquer situação. Analisando a obra de Gilberto Freyre, por exemplo, desde os tempos de 

escravidão a relação dos senhores com as escravas que trabalhavam na casa-grande parecia justificar 

todo o processo de escravização. Todo e qualquer auxílio dentro do ambiente familiar aproximava as 

negras e, consequentemente, mantinha fortes os laços, apesar da condição segregacionista. 

Nos dias de hoje, a cordialidade continua presente. Isso porque, em um contexto de frequentes casos 

cidos, são parte da cultura brasileira e têm muita relação com a emoção. Tentativas de suborno e con-

tratações ilegais de familiares em cargos públicos são exemplos comuns de ações em diversas áreas do 

país, o que confirma a existência de uma sociedade que, em detrimento da razão, coloca as relações 

pessoais em primeiro lugar e burla regras nas decisões diárias. 

Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de 

lado as regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um 

trabalho de fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e jul-

gue cada um. No mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções engajadas 

e divulgar as medidas por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar esse com-

portamento na raiz, mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo  ou na rua de Roberto DaMatta 

-, a moral imperar nas atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a separação entre o público 

e o privado saia da teoria e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio social. 
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Ideologia para Marx 
21 

set 
 

RESUMO   
 

 

Definição geral de ideologia 

O conceito geral de ideologia diz respeito a um conjunto de ideias, crenças e opiniões que um sujeito ou um 

grupo social possuem e que expressa o seu ponto de vista em relação a um determinado assunto.  Assim 

podemos diferenciar, por exemplo, tomando a política e a economia como exemplo de temas sujeitos à 

discussão,  Nesse exemplo temos pontos de vista ou ideias 

diferentes no que diz respeito à política e a economia: O conjunto de ideias ou crenças que norteia uma 

política/economia liberal é bastante diferente do conjunto de ideias ou crenças que fundamenta uma 

política/economia socialista. Outro exemplo, ainda no campo da política, é o que comumente chamamos de 

conjunto diferente de ideias, crenças, valores, opiniões. 
O conceito geral de ideologia pode designar, além disso, a teoria ou conjunto de teorias que fundamentam 

a prática de uma determinada instituição, como, por exemplo, uma escola.  Quando nos perguntamos, por 

queremos saber é: Quais são os pontos de vista que fundamentam a conduta dos seus fiéis.  Em suma: O 

conceito geral de ideologia significa um conjunto de crenças, valores, opiniões, teorias que uma pessoa, um 

grupo social ou uma instituição possui e que representa o seu ponto de vista sobre um determinado 

assunto.  Esse conceito, no entanto, foi apropriado por diversos pensadores como Durkheim, Weber, Marx, 

entre outros.  Em cada um deles, o conceito de ideologia possui diferentes significações.  Falaremos agora 

sobre o conceito de ideologia segundo o filósofo, sociólogo e economista Karl Marx. 

 
Definição de ideologia para Marx 

Karl Marx (1818 - 1883), juntamente com Friedrich Engels (1820 - 1895), são os fundadores do que chamamos 

de socialismo científico e, também de maneira conjunta, elaboraram um dos conceitos mais conhecidos de 

ideologia, que agora iremos explicitar.  Em Marx o conceito de ideologia assume um sentido negativo, pois 

se refere ao conhecimento ilusório que mascara, por assim dizer, os conflitos sociais. Nesse sentido, a 

 
Segundo Marx, existem duas classes sociais: A burguesia (que é dona dos meios de produção) e o 

proletariado (que precisa vender sua força de trabalho em troca de salário).  O proletário ou operário perde 

sua autonomia na medida em que não pode intervir no seu salário, no ritmo e no horário de trabalho e etc. 

Assim, ele é comandado por uma força que lhe é externa, tornando-

alienado.  

a 

possível manter a coesão social sem o recurso à violência.  Nesse sentido, ideologia, segundo Marx, é o 

conjunto de ideias ou representações através das quais um indivíduo é levado a pensar da forma que é 

conveniente à classe dominante, à classe de detém o poder.   
Assim, a ideologia distorce a realidade na medida em que esconde os conflitos existentes na sociedade, 

fazendo-a parecer una e harmônica, como se todas as pessoas compartilhassem das mesmas crenças e 
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interesses.  O conceito marxista de ideologia possui cinco características principais, nomeadamente: A 

naturalização, a universalização, a abstração, a lacuna e a inversão.  vejamos cada um deles em separado. 
A naturalização se refere à aceitação de certas situações como se fossem naturais, ou seja, como se não 

fossem fruto de uma deliberação humana.  

 Observe como 

se trata da naturalização de algo que, na realidade, é fruto de escolhas e ações humanas.  Já a universalização 

trata da imposição dos valores das classes dominantes para as classes dominadas. Assim, as crenças dos 

patrões, por exemplo, acabam sendo estendidas para seus empregados. Já no que se refere à abstração, 

podemos dizer que as ideias e valores das classes dominantes só acabam se tornando universais na medida 

em que há uma abstração, isto é, o esquecimento dos conflitos que são típicos da sociedade de classes em 

prol da fantasia de u

ideologia, um certo ocultamento que, se for explicitado, pode acabar revelando as ilusões presentes na 

ideologia.  Quando, por exemplo, um trabalhador reconhece que o salário paga o seu trabalho, percebemos 

apresenta uma realidade invertida. Trata-se da confusão criado pela ideologia entre causa e efeito. 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale o que for correto sobre o conceito de ideologia. 
(01) Expressa a visão social de mundo de um grupo ou classe social que se impõe ou busca a  

imposição sobre outro. 

(02) Define as escolhas dos indivíduos e age sobre eles como um corpo sistemático de  

representações e de normas. 

(03) Gera processos de identificação e aceitação de comportamentos, condenando as condutas  

desviantes. 

(08) Pretende reproduzir a sociedade e a estrutura de classes que nela se estabelece. 
(16) Mantém independência dos processos cotidianos da vida social, tendo suporte nas relações  

estabelecidas no mundo do trabalho. 

Soma: (    ) 

2. Sobre os fundamentos que constituem os paradigmas da ciência moderna, assinale a alternativa 

correta. 

a) Essa nova visão de mundo e da vida conduz à união entre conhecimento científico e conhecimento 

do senso comum e entre natureza e pessoa humana. 

b) A ciência moderna, por um lado, desconfia sistematicamente das evidências da nossa experiência 

imediata e, por outro lado, considera total a separação entre a natureza e o ser humano. 

c) O principal traço da ciência moderna é uma nova visão de mundo e da vida, baseada nas formas 

de dogmatismo e autoridade. 

d) Para a ciência moderna, as qualidades intrínsecas do objeto são importantes e as quantidades são 

irrelevantes. 

3. Sobre as relações entre política e sociedade no capitalismo, assinale o que for correto. 
(01) Há um processo de dominação ideológica que atinge os indivíduos e, ao mesmo tempo, estimula  

a mobilização de grupos sociais que buscam com ele romper. 

(02) Sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais possuem importância secundária, quando os  

diferentes grupos sociais tentam afirmar suas demandas políticas junto ao Estado. 

(04) Diante de um confronto entre a ideologia dominante e os interesses dos dominados, o poder  

público opta, preferencialmente, pela primeira. 

(08) A greve e outras formas de contestação colaboram para manutenção da ideologia dominante,  

pois promovem um desgaste da imagem dos coletivos operários. 

(16) As manifestações promovidas por hippies e feministas são exemplos de lutas sociais contra a  

dominação ideológica que ultrapassam os limites tradicionais dos movimentos de contestação  

política. 
Soma: (    ) 
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4. Leia a tirinha a seguir: 

 
Ela apresenta o poder que a mídia exerce sobre as pessoas, criando a ideologia e a cultura de massa, 

valiosas para a organização da sociedade capitalista. 

Refletindo sobre a relação entre esses dois conceitos sociológicos, é correto afirmar que 

a) a representação simbólica, que o homem constrói do mundo, e a produção e reprodução material 

da sociedade são elementos significativos para se entender a dinâmica da cultura e da ideologia 

na vida social. 
b) a maneira como a vida se estrutura nas sociedades complexas obedece, rigidamente, às ideias de 

homogeneidade e padronização, conforme se observa nas periferias das grandes cidades. 
c) a ideologia é importante para a formação cultural das sociedades, mas essas são 

categorias sociológicas independentes, reforçando a ideia de que os grupos sociais são 

influenciados por fatores subjetivos. 
d) as pessoas possuem consciência da atuação da ideologia dominante sobre seu 

comportamento, razão por que, nos meios de comunicação, a cultura de massa é restrita, apenas, 

à elite social. 
e) os mecanismos de atuação da ideologia devem propor uma despolitização da cultura, pois 

esse processo tornará os indivíduos mais alienados da dominação de alguns grupos sociais. 

5. Estou, estou na moda. 

É duro andar na moda, ainda que a moda 

Seja negar minha identidade, 

Trocá-la por mil, açambarcando 

Todas as marcas registradas, 

Todos os logotipos do mercado 

[...] 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso 

De ser não eu, mas artigo industrial, 

Peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Meu nome novo é Coisa. 

Eu sou a Coisa, coisamente. 
ANDRADE, C. D. de. Eu, etiqueta. Em: Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. p. 85-87. 

Considerando os trechos do poema e as abordagens sociológicas sobre consumo e indústria cultural, 

assinale o que for correto. 

(01) Como sugerem os trechos do poema  

 

que as próprias pessoas que os consomem. 

(02) Conforme afirma Carlos Drummond de Andrade, ao comprar as próprias roupas, os jovens  

manifestam sua autonomia e liberdade de expressão, não sendo mais influenciados pelos pais. 

(04) A crise de identidade sugerida pelos trechos do poema de Carlos Drummond de Andrade é uma  

crise psicológica que deve ser tratada por um especialista em doenças ligadas ao consumismo,  

pois sua origem é individual e não social. 

(08) Do ponto de vista sociológico, as sociedades industriais não apenas ampliaram os processos de 

produção e circulação das mercadorias, mas também transformaram o consumo em uma  

dimensão constitutiva da vida social. 

(16) Ao criticar o processo de massificação dos gostos e dos estilos de vida inseridos no consumo de  

bens industrializados, o poeta suscita a reflexão sobre os hábitos de consumo e sobre o modo  

como nos produzimos enquanto sujeitos sociais. 

Soma: (    ) 
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6. Observe a charge a seguir: 

 
De forma crítica, a imagem representa uma instituição social, que tem como principal objetivo 

organizar a sociedade e controlar os seus membros por meio de normas e leis criadas por 

representantes escolhidos pelo povo. 

Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) O Estado controla as pessoas pela força tanto dentro como fora de suas fronteiras. 
b) O povo é representado pelo governo, que exerce controle tanto da vida pública como da vida 

privada (particular) dos indivíduos. 
c) A promoção do bem-estar social é uma função da nação. 
d) Os poderes representados na imagem são responsáveis pela elaboração das normas e das leis com 

base nas necessidades particulares do governo. 
e) A ideologia é um aspecto importante para a formação da instituição social representada na figura, 

pois mostra as ideias que compõem e organizam o Estado. 

7. Mudança social é qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade, observada ao longo do 

tempo. De acordo com esse conceito, que tipo de atitude social o texto a seguir sugere como 

aspecto motivador de transformação da estrutura e organização sociais? 

 

Quando a opressão aumenta 

Muitos se desencorajam 

Mas a coragem dele cresce. 

Ele organiza a luta 

Pelo tostão do salário, pela água do chá 

E pelo poder no Estado. 

Pergunta à propriedade: 

Donde vens tu? 

Pergunta às opiniões: 

A quem aproveitais? 

 

Onde quer que todos calem 

Ali falará ele 

E onde reina a opressão e se fala do 

Destino 

Ele nomeará os nomes. 

 

Onde se senta à mesa 

Senta-se a insatisfação à mesa 

A comida estraga-se 

E reconhece-se que o quarto é acanhado. 

 

Pra onde quer que o expulsem, para lá 

Vai à revolta, e donde é escorraçado 

Fica ainda lá o desassossego. 
BRECHT, Bertold. Em: Lendas, parábolas, crônicas, sátiras e outros poemas. 

a) Revolucionária  
b) Conservadora  
c) Ditadora  
d) Criativa  
e) Propagadora 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
Para refletir: A ideologia alemã 

  
entrelaçada 

com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. O 

representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens aparecem aqui como emanação direta de 

seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na 

linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um povo. Os homens são os 

produtores de suas representações, de suas ideias etc., mas os homens reais e ativos, tal como se 

acham condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 

intercâmbio que a ele corresponde até chegar às suas formações mais amplas. A consciência jamais 

pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. [...] 
Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se ascende 

da terra ao céu. Ou, em outras palavras: não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 

representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar 

aos homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida 

real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. 

[...] 
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Na primeira maneira 

de considerar as coisas, parte-se da consciência como do próprio indivíduo vivo; na segunda, que é a 

que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais e vivos, e se considera a consciência 

unicamente como sua consciência. [...] 
As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força 

material dominante da sociedade e, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que 

tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção 

espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas, ao mesmo tempo e em média, as ideias daqueles 

aos quais faltam os meios de produção espiritual. [...] 
A divisão do trabalho, [...] como uma das forças principais da história até aqui, expressa-se também no 

seio da classe dominante como divisão do trabalho espiritual e material, de tal modo que, no interior 

dessa classe, uma parte aparece como os pensadores dessa classe (seus ideólogos ativos, conceptivos, 

que fazem da formação de ilusões dessa classe a respeito de si mesma seu modo principal de 

subsistência), enquanto que os outros relacionam-se com essas ideias e ilusões de maneira mais passiva 

e receptiva, pois são, na realidade, os membros ativos dessa classe e têm pouco tempo para produzir 

 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1984. p. 36-38; 72-73 

 
Com base em seus conhecimentos sobre ideologia, para o sociólogo Marx, e na leitura do texto, 

responda: 
a)  
b) Cite dois exemplos, segundo a visão de Marx, de ideologias. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. 01 + 02 + 04 + 08 = 15 

01: correta. 

02: correta. 

04: correta. 

08: correta. 

16: incorreta. A ideologia está presente em todas as relações sociais, constituindo uma espécie de 

"mapa" de comportamentos e espectativas. Cada processo da vida cotidiana (e não apenas o trabalho) 

é a personificação de uma visão de mundo. 

2. b 

A afirmativa A está incorreta, pois na ciência moderna não há junção entre conhecimento científico e do 

senso comum, com o primeiro buscando suprimir o segundo. Ao mesmo tempo, a natureza passa a ser 

utilizada como mero meio de obtenção de resultados, o que leva a um conflito entre humanidade e meio 

ambiente. A afirmativa B afirma exatamente o contrário da A, portanto, está correta. A afirmativa C está 

incorreta, pois a ciência não pode conviver com dogmatismos, e sim com fatos comprováveis. A 

afirmativa D também está incorreta, pois, para a ciência moderna, todos os elementos que podem sugerir 

pistas sobre determinado objeto devem ser consideradas. 

3. 01 + 02 + 16 = 19 

01: correta. A ideologia (no sentido marxista, falsa visão de mundo) tanto domina os indivíduos como 

serve de mecanismo para mobilizar ao combate.  

02: correta. Os sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais são os caminhos comuns de 

reivindicação da sociedade frente aos grupos de poder. Porém, quando os diferentes grupos sociais 

buscam afirmar suas demandas diretamente ao Estado, estão fugindo a estes caminhos e criando uma 

dispersão e aumento da possibilidade de demandas.  

04: incorreta. A afirmativa não é totalmente válida em sociedades democráticas, mas somente em 

sociedades autoritárias.  

08: incorreta. Uma ideologia ultrapassada colocava os movimentos grevistas e revindicatórios dos 

trabalhadores como algo negativo à classe. Nos Estado democráticos, o direito de manifestação é 

inerente ao papel de cidadão.  

16: correta. Esses foram movimentos de contestação da organização social e não da organização política 

da sociedade. 

4. a 

a) Correta. A representação simbólica do mundo, ou seja, a forma como o ser humano vê o mundo ao 

seu redor e o interpreta, somada à maneira como esse mesmo ser reproduz essa representação, 

permitem a compreensão da ideologia de uma sociedade.  

b) Incorreta. Não encontramos em sociedades complexas (as que possuem grande números de 

indivíduos e grupos sociais) homogeneidade e padronização.  

c) Incorreta. A ideologia ocupa o espaço dos fatores subjetivos na vida das pessoas.  

d) Incorreta. As pessoas normalmente não têm consciência da dominação ideológica que sofrem.  

e) Incorreta. A ideologia é justamente uma forma pela qual a cultura se politiza, mas de maneira 

subliminar, impedindo que as pessoas tenham consciência de sua condição de dominação.  

5. 01 + 08 + 16 = 25 

01: correta. A moda no universo do consumismo acaba se sobrepondo ao indivíduo, definindo-o, e não 

o contrário. 

02: incorreta. A influência que os jovens sofrem não vem mais da família, mas sim das informações que a 

sociedade de consumo lhes passa. 

04: incorreta. O consumismo, apesar de ser um ato praticado individualmente, é resultado de uma forma 

de comportamento que é social. 

08: correta. A prática de consumir, modernamente, é vista como uma dimensão da ação social não mais 

de necessidade, mas sim de status ou mesmo dependência e alienação. 
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16: correta. O poema aponta o processo de alienação pelo qual passa um indivíduo que adota marcas e 

aparências externas a si próprio por indução da sociedade de consumo. 

6. e  

a) Incorreta. O Estado detém o direito de uso da força, mas somente dentro de suas fronteiras. 

b) Incorreta. O governo pode controlar somente a vida pública das pessoas na relação que ela possui 

com o Estado e os outros cidadãos, a vida particular não. 

c) Incorreta. A promoção do bem-estar social é função do Estado. Entende-se por "nação" o conjunto 

formado por povo, território e uma consciência de grupo comum. 

d) Incorreta. Os poderes apresentados na charge, à exceção do paralelo, devem trabalhar pelo interesse 

dos cidadãos e não pelas necessidades particulares do governo. 

e) Correta. A ideologia é um sistema de ideias que serve de base para a formação do pensamento 

comum de um povo ou grupo, permitindo que haja a possibilidade de consenso. Neste sentido ela é 

positiva, pois permite uma coesão social para um fim comum. 

7. a  

A atitude social é um processo íntimo do ser social, de sua consciência individual e que orienta sua forma 

de ação no mundo social. O texto refere-se a uma postura revolucionária, pois coloca uma persona 

poética que se levanta contra as condições de sua existência. A postura conservadora tende a querer 

manter o status quo. A postura ditadora vale-se da força e do autoritarismo para obter os resultados 

pretendidos. A postura criativa inventa novas formas e valores organizativos, e a propagadora trabalha 

com a difusão de ideias, conceitos, modelos etc. 

 

Questão Contexto  
 

a) Marx define a ideologia como um conjunto de ideias criadas pela classe dominante e que são usadas 

para alimentar as diferenças, desigualdades sociais. 

b) Falas e argumentos contrários as reinvindicações das causas operárias, criminalização dos 

movimentos sociais. 


	Sem nome



