
2018 Semana  20
01_____05
out

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a 
cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por 
escrito. Todos os direitos reservados.

Semiextensivo Medicina



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Rubens Oda  

Alexandre Bandeira 

Monitor: Julio Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

 

Coordenação endócrina: hipófise, 
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RESUMO   
 

 

Glândulas 

Podem ser classificadas em endócrinas, exócrinas e mistas.  
As glândulas endócrinas liberam hormônios que são lançados no sangue. Por exemplo: Hipófise, suprarrenal, 

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

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

exemplo de glândula mista é o pâncreas.  
 

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

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

outras glândulas, como é o caso da hipófise.  

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

Acesso em 10/05/2017 
 

Hipófise (pituitária) 
A hipófise é extremamente importante, pois regula diversas outras glândulas. 
É dividida em adeno-hipófise (anterior) e neuro-hipófise (posterior) 
 

Neuro-hipófise 

Secreta ocitocina e vasopressina (ADH), que foram produzidos no hipotálamo. 
A ocitocina é responsável pela contração uterina durante o parto e pela ejeção do leite durante a 

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

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg
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Adeno-hipófise 
Secreta diversos hormônios regulatórios de outras glândulas, como ACTH (adrenal), TSH (tireóide), FSH e LH 

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

 
 

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

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

melatonina pode regular o ciclo circadiano e o sono 

 
Tireoide 

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

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

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

drasticamente após a adição de iodo ao sal de cozinha. 
A função dos hormônios tireoidianos é regular o crescimento, desenvolvimento e metabolismo corporal, por 

meio da regulação da expressão gênica. 
Quando há baixa dos hormônios tireoidianos (pouco T3 e T4), há o hipotireoidismo, caracterizado pelo baixo 

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

de peso e taquicardia (aumento da frequência cardíaca). 
 

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

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

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

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

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

sanguíneo 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. O esquema a seguir representa o mecanismo regulador da secreção de hormônios T3e T4 pela tireoide. 

Os sinais (+) e ( ) significam, respectivamente, ativação e inibição. Baseado nestes dados, assinale a 

alternativa correta: 

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

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

e T4. 

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

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

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

2. Os hormônios do crescimento, da regulação da glicemia, da regulação de metabolismo basal e da 

regulação do cálcio, são produzidos, respectivamente, pelas seguintes glândulas endócrinas. 

a) Hipófise, pâncreas, tireoide e paratireoide. 

b) Tireoide, pâncreas, hipófise e paratireoide. 

c) Hipófise, tireoide, pâncreas e paratireoide. 

d) Tireoide, paratireoide, pâncreas e hipófise. 

e) Hipófise, pâncreas, paratireoide e tireoide. 
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3. A hipófise produz e secreta uma série de hormônios que têm ação em órgãos distintos, sendo, 

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

hipofisários, é correto afirmar que: 

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

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 

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

nos túbulos renais. 

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

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 

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

influência do hormônio prolactina. 

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

estimulante (FSH) após a ovulação. 

4. Os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades dos 

organismos como, por exemplo, o crescimento e reações de susto e raiva dos vertebrados. Assinale a 

opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras e os efeitos dos hormônios indicados. 
a) Ocitocina: é liberada na hipófise e acelera as contrações uterinas que levam ao parto. 

b) Somatotrofina: é liberada no pâncreas e promove o crescimento corporal. 

c) Insulina: é liberada na hipófise e diminui a concentração de glicose no sangue. 

d) Adrenalina: é liberada nas suprarrenais e diminui a pressão arterial. 

e) Estrógeno: é liberado nos testículos e determina o impulso sexual nos machos. 

5. A glândula tireoide produz os hormônios triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e calcitonina. O excesso dos 

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

úmida, insônia, perda de peso e exoftalmia. Essa doença é denominada de: 
a) Hipotireoidismo. 
b) Hipertireoidismo. 
c) Anemia. 
d) Nanismo. 
e) Acromegalia. 

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

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

hipofisários, é CORRETO afirmar que: 
a) o FSH, produzido na hipófise anterior, facilita o crescimento dos folículos ovarianos e aumenta a 

motilidade das trompas uterinas durante a fecundação. 
b) a vasopressina, secretada pelo lobo posterior da hipófise, é responsável pela reabsorção de água 

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

efeito inibitório sobre o córtex adrenal. 
d) o comportamento maternal e a recomposição do endométrio, após o parto, ocorrem sob a 

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

estimulante (FSH) após a ovulação. 

7. Uma pessoa apresenta o seguinte quadro de sintomas: eliminação de grande volume de urina, sede e 

desidratação. Exames clínicos revelaram alteração hormonal, tratando-se de  
a) aumento do hormônio aldosterona, produzido pela adrenal, que levou a um aumento na 

reabsorção de água pelos rins.  
b) diminuição do hormônio aldosterona, produzido pela hipófise, que levou a um aumento na 

reabsorção de água pelos rins.  
c) aumento do hormônio antidiurético, produzido pela adrenal, que levou a uma diminuição na 

reabsorção de água pelos rins.  
d) diminuição do hormônio antidiurético, produzido pela hipófise, que levou a uma diminuição na 

reabsorção de água pelos rins.  
e) aumento do hormônio antidiurético, produzido pela hipófise, que levou a uma diminuição na 

reabsorção de água pelos rins 
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8. As Observou-se em uma gestante de 8 meses a existência de um tumor na neuro-hipófise, o que 

resultou na impossibilidade dessa região liberar para o sangue os hormônios que ali chegam. Em razão 

do fato, espera-se que  
I. quando do parto, essa mulher tenha que receber soro com ocitocina, para assegurar que ocorram 

as contrações uterinas.  
II. depois de nascida, a criança deva ser alimentada com mamadeira, uma vez que as glândulas 

mamárias da mãe não promoverão a expulsão do leite.  
III. a mãe não produza leite, em razão da não liberação de prolactina pela neuro-hipófise.  
IV. a mãe possa desenvolver uma doença chamada diabetes insípido.  
V. a mãe apresente poliúria (aumento no volume urinário) e glicosúria (glicose na urina), uma vez 

que a capacidade de reabsorção de glicose nos rins é insuficiente. É correto o que se afirma 

apenas em  
a) I, II e IV.  
b) I, II e V.  
c) I, III e IV.  
d) II e V.  

e) III e V 

9. Três pacientes com disfunções hormonais apresentam os seguintes sintomas: 
 paciente 1: contração da musculatura do útero; 
 paciente 2: elevado nível de cálcio no sangue e estímulo de liberação de cálcio nos ossos; 
 paciente 3: aceleração dos batimentos cardíacos. 
 As glândulas e os hormônios envolvidos na sintomatologia apresentada pelos pacientes 1, 2 e 3 são, 

respectivamente, 
a) tireoide e calcitonina  pâncreas e insulina  pineal e melatonina. 
b) hipófise e ocitocina  paratireoides e paratormônio  adrenal e adrenalina. 
c) ovário e progesterona  tireoide e calcitonina  hipófise e luteinizante. 
d) hipófise e luteinizante  ovário e progesterona  tireoide e calcitonina. 
e) hipófise e tiroxina  tireoide e calcitonina  adrenal e adrenalina. 

10. A figura abaixo mostra a localização de uma importante glândula endócrina. Essa glândula apresenta 

duas porções: uma anterior e uma posterior e está relacionada com o controle de diversas outras 

glândulas na espécie humana. Sobre essa glândula, seus hormônios e respectivas funções, assinale a 

única alternativa correta. 

 
a) A adenohipófise ou porção anterior da hipófise produz o hormônio luteinizante que age sobre as 

gônadas. 
b) A neuro hipófise produz a prolactina ou hormônio lactogênico que age sobre as glândulas 

mamárias. 
c) A neuro hipófise produz o hormônio antidiurético que age sobre os rins, diminuindo o volume de 

urina produzido. 
d) A adeno hipófise produz o hormônio tiroxina (T4) que age sobre a tireoide, estimulando o seu 

funcionamento. 
e) A neuro hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico que age sobre o córtex das glândulas 

adrenais, controlando as suas funções. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

A síndrome de Sheehan ocorre por uma redução da irrigação sanguínea da glândula hipofisária, 

durante ou após o parto, levando à necrose. Uma das consequências é o Diabetes Insipidus, que se 

caracteriza pela produção em grande quantidade de urina não concentrada, isto é, urina clara, diluída, 

parecida com água. É excretada uma quantidade de urina maior do que 3 litros em 24 horas nesses 

pacientes e persiste mesmo sem beber líquidos. 
 Disponível em: <http://ferring.com.br/especialidades-medicas/diabetes-insipidus/ >. 

 

Explique como é possível uma lesão hipofisária se manifestar como diabetes insipidus. Além disso, cite 

duas outras alterações que também podem estar presentes na síndrome de Sheehan que podem 

dificultar o aleitamento materno. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

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

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

2. a 

o hormônio do crescimento, conhecido como GH é produzido pela adenohipófise e a regulação da 

glicemia é feita pela insulina, produzida no pâncreas. Já a tireóide regula o metabolismo basal com a 

produção dos hormônios T3 e T4 e a paratireoide produz o paratormônio que regula o nível de cálcio 

nos ossos e no sangue. 

3. a 

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

ovulação. 

4. b 

a ocitocina liberada na neurohipófise possui a função de contração uterina ajudando no parto. 

5. b 

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

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

6. b 

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

néfron. 

7. d 

o grande volume de água se deu pela ausência ou diminuição do ADH, que acaba fazendo com que o 

indivíduo perca muita água 

8. a 

a afirmativa III está errada porque a prolactina é produzida pela adenohipófise e não pela neurohipófise. 

9. b 

a ocitocina liberada pela neurohipófise promova e contração involuntária do útero que ajuda no parto. A 

paratireoide secreta o paratormônio que promove o aumento de cálcio no sangue retirando dos ossos e 

a adrenalina secretada pela adrenal possui a função de acelerar os batimentos cardíacos.  

10. a 

a adenohipófise produz tanto FSH quanto LH que vão atuar juntos na ovulação da mulher.  

 

Questão Contexto  
 

A hipófise é responsável pela secreção do hormônio ADH (vasopressina), responsável pela reabsorção 

de água nos túbulos coletores. A lesão da hipófise reduz a produção desse hormônio, levando a uma 

grande perda de água na urina. Além disso, a hipófise também secreta prolactina e ocitocina. A primeira 

está envolvida com a produção do leite materno, enquanto que a segunda está envolvida com a 

contração uterina durante o parto e com a ejeção do leite durante a sucção pelo bebê. 
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RESUMO   
 

 

Tecidos de preenchimento 

Os tecidos de preenchimento também são chamados de tecidos parenquimáticos. São divididos em: 
•  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
•  

1. 

fotossintética 

2.  

 

 
Tecidos de Transporte 

Os principais tecidos de transporte são o xilema e floema. O xilema vai transportar água e sais do solo até as 

folhas (seiva bruta) e o floema transporta os materiais orgânicos produzidos pela fotossíntese (seiva 

elaborada) 
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Anel de Malpighi 
Foi um experimento realizado no século XVII por Marcello Malpighi, onde ele inicialmente retirou um anel da 

casca de uma árvore adulta. Após a retirada, ele percebeu que, com o tempo, a região acima do corte ficou 

um pouco mais entumecida em virtude do acúmulo de substâncias ricas em nutrientes levadas pelo floema 

que não conseguiram ultrapassar o local do corte. 

 

 
Ao retirar a casca, Malpighi acabou retirando o floema e impedindo a condução da matéria orgânica 

produzida pelos órgãos fotossintetizantes localizados acima do anel. 

Assim, sem a chegada de nutrientes para as raízes e posterior morte do órgão, não foram mais transportadas 

substâncias como água e sais minerais, causando a morte da planta. 

 
Teoria da Tensão-Coesão-Adesão (Dixon) 
É a teoria que mostra como a seiva bruta possui um transporte ascendente até a folha. Ela consiste na tensão 

provocada pelos estômatos que vão permitir através da transpiração que a água que sai dos estômatos faça 

um papel semelhante a puxar o líquido de um canudo. A coesão ocorre graças as pontes de hidrogênio 

presentes na água que faz com que as moléculas de água permaneçam unidas. Já a adesão é garantida pela 

capilaridade, ou seja, a adesão da molécula de água aos vasos presentes no xilema. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Com relação às células e tecidos das plantas vasculares, são feitas as seguintes afirmações, numeradas 

de I a VI.  

I. Na periderme das plantas vasculares podem ser encontrados estômatos e tricomas.  

II. O xilema é responsável pelo transporte de alimentos dissolvidos.  

III. O floema encontra-se relacionado à condução de água e solutos, sendo responsável pelo 

movimento ascendente.  

IV. Os nectários florais e extra-florais são exemplos de estruturas secretoras.  

V. As células do esclerênquima apresentam paredes celulares espessas e, geralmente, lignificadas.  

VI. O conjunto xilema-floema forma um sistema vascular contínuo que percorre a planta inteira. 

Assinale o correto. 

a) Apenas as afirmações 1, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmações 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações 2, 3 e 6 são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações 4, 5 e 6 são verdadeiras. 

2. As plantas possuem diferentes tecidos vegetais para sua sustentação, condução de seivas, 

armazenamento, fotossíntese, preenchimento e revestimento. Sobre essa informação é incorreto 

afirmar: 

a) O parênquima possui várias funções e está presente em vários órgãos da planta. 

b) O xilema conduz seiva bruta e possui elementos de vaso (vasos abertos). 

c) A epiderme faz o revestimento e sustentação apenas de folhas, mas não reveste raízes, caules, 

flores e frutos. 

d) O floema conduz seiva elaborada e possui tubos crivados. 

e) O esclerênquima é um tecido de sustentação, cujas células possuem paredes espessas e 

lignificadas. 

3. Considere as três frases seguintes relativas a tecidos vegetais. 

I. Os componentes do xilema responsáveis pela condução da seiva bruta são de dois tipos: 

elementos de vaso e traqueoides. 

II. As plantas possuem 2 tecidos especializados na sua sustentação esquelética: o colênquima e o 

esclerênquima. O esclerênquima constitui um tecido mais resistente devido a reforços de celulose 

em suas paredes celulares, sem que haja lignificação. 

III. Em raízes e caules subterrâneos existem parênquimas que acumulam amido e outras substâncias 

de reserva, sendo, por isso, denominados parênquimas aquíferos. 

Assinale: 

a) Se somente I estiver correta. 

b) Se somente II estiver correta. 

c) Se somente I e II estiverem corretas. 

d) Se I, II e III estiverem corretas. 

e) Se somente II e III estiverem corretas. 

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

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

algodão, também já foram largamente aproveitadas no país para a produção de celulose. 
Adaptado de Ciência Hoje. v. 26. n. 152. p.44-5 

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

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

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

a) Xilema. 

b) Esclerênquima. 

c) Floema e do xilema. 

d) Floema e do esclerênquima. 

e) Xilema e do esclerênquima. 

 

 



 

 
B

io
. 

5. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas só foi possível devido à especialização de células para 

se adaptarem ao novo ambiente. Para isso, desenvolveram conjuntos de células responsáveis pela 

distribuição interna de água e nutrientes denominados de tecidos vasculares. Analise as proposições 

com base na anatomia dos tecidos vasculares. 

I. O xilema é responsável pela condução de água e sais minerais para a planta. 

II. O floema é responsável pela condução de material orgânico em solução. 

III. A presença de paredes espessas e lignificadas na maioria das células do floema faz com que este 

tecido seja mais rígido que o xilema. 

IV. O transporte pelo xilema é o mais rápido nas plantas, principalmente em dias de inverno. 

V. Nas árvores e em outras plantas com crescimento secundário, o floema é a parte do córtex ou 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

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

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

d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

6. Analisando a organização estrutural de plantas angiospermas, identificamos diversos tipos de tecido 

como, por exemplo, os de revestimento, preenchimento, sustentação e condução. Sobre os tecidos 

que compõem as plantas angiospermas, é correto afirmar: 

a) No floema, a comunicação entre os citoplasmas de células vizinhas é feita pelo plasmodesmos 

que atravessa cada poro dos tubos crivados. 

b) Nas traqueídes, a seiva bruta atravessa as paredes celulares nas zonas reforçadas com anéis de 

lignina. 

c) O esclerênquima e o colênquima são tecidos de sustentação compostos por células vivas com 

alta capacidade de acumular celulose para reforçar a parede das plantas. 

d) Pelos absorventes e cutícula se formam os prolongamentos das raízes com o objetivo de aumentar 

a superfície absortiva de agua e sais minerais. 

7. Apresentam-se, a seguir, três proposições I, II e III. Cada proposição contém mais de uma afirmativa. 

I. Os tecidos de sustentação da planta são o colênquima e o esclerênquima. As principais diferenças 

entre esses dois tecidos residem na estrutura das paredes celulares e nas condições do 

protoplasto. 

II. Os meristemas apicais ocorrem nos ápices de raízes e caules das plantas vasculares. A atividade 

desses meristemas causa um aumento em espessura desses órgãos. 

III. O sistema vascular das traqueófitas é constituído pelo xilema, que é o principal tecido condutor 

de água e íons minerais, e pelo floema, que é o tecido condutor de substâncias orgânicas 

elaboradas pela fotossíntese. 

Assinale a alternativa na qual a(s) proposição(ões) indicada(s) apresenta(m) todas as afirmativas 

corretas. 

a) Somente a proposição III é totalmente correta. 

b) Somente as proposições I e II são totalmente corretas. 

c) Somente as proposições I e III são totalmente corretas. 

d) Somente as proposições II e III são totalmente corretas. 

8. Em relação aos tecidos vegetais podemos afirmar, corretamente. 

a) O colênquima e o esclerênquima são clorofilados e formados por longas células vivas na 

maturidade. 

b) O colênquima é um tecido, composto por células de paredes finas e flexíveis, que permite o 

crescimento das plantas. 

c) O esclerênquima é formado por longas células lignificadas que se organizam em fibras 

responsáveis pela sustentação e proteção das plantas. 

d) O parênquima aquífero é principalmente encontrado em plantas aquáticas. 
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9. O parênquima clorofiliano está relacionado com o processo de fotossíntese da planta por possuir uma 

grande quantidade de cloroplastos, estruturas onde ocorre o processo. Podemos classificar esse tipo 

de parênquima em: paliçádico, lacunoso, plicado, braciforme e regular. A respeito do parênquima 

paliçádico, marque a alternativa que melhor define esse tecido. 

a) Apresenta células altas, com pouco espaço intercelular. 

b) Apresenta células de formato irregular, com grande quantidade de espaço intercelular. 

c) Apresenta células arredondadas, delimitando grandes espaços intercelulares. 

d) Apresenta células com reentrâncias que se assemelham a nuvens. 

10. 
se destacam por abundante ocorrência. Esse vegetal é adaptado para flutuar em ambiente inundável 

por possuir 

a) esclerênquima. 

b) aerênquima. 

c) colênquima. 

d) parênquima paliçádico. 

e) parênquima lacunoso. 

 

  

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Incomodados com um coqueiro que ficava na praça de uma cidade, alguns moradores resolveram 

fazer um anel de malpighi na calada da noite para que a planta morresse aos poucos e sem que 

necessitasse derrubar a planta.  

Porém, após um longo período a planta continuou viva e crescendo... 

 

Explique o porquê a planta não morreu. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

a afirmativa 1 está errada, pois na periderme são encontrados tecidos relacionados ao crescimento 

secundário e é encontrado o felogênio, o feloderma e o súber. A afirmativa 2 está errada, pois o xilema 

transporta água e sais da raiz até as folhas. A afirmativa 3 está errada, pois no floema é encontrado 

produtos elaborados da fotossíntese e possui um movimento descendente. 

2. c 

a epiderme também reveste raízes, caules, flores e frutos. 

3. a 

a afirmativa II está errada, pois o esclerênquima possui lignina em sua composição. A afirmativa III está 

errada, pois os parênquimas aquíferos acumulam água e não amido. 

4. e 

as células presentes no xilema e esclerênquima são as únicas que possuem lignina em sua composição. 

5. b 

a afirmativa III está errada devido as paredes lignificadas estão pResentes no xilema e não no floema. A 

afirmativa IV está errada, pois o transporte no xilema ser mais rápido em dias de verão, pois é quando a 

planta transpira mais. 

6. a 

no floema existe a comunicação entre células com que é feita nos plasmodesmos. 

7. c 

a afirmativa II está errada, pois o meristema apical causa o alongamento das raízes e caules e não o 

aumento em sua espessura. 

8. c 

O colênquima é um tecido flexível, localizado mais externamente no corpo do vegetal e encontrado em 

estruturas jovens como pecíolo de folhas, extremidade do caule, raízes, frutos e flores. 

9. a 

O parênquima paliçádico caracteriza-se pela presença de células compridas com grande quantidade de 

cloroplastos e pouco espaço intercelular. 

10. b 

O aerênquima, também chamado por parênquima aerífero, é um tecido especializado em armazenar ar 

entre suas células. A presença de aerênquima é comum em plantas aquáticas. 

 

Questão Contexto 
 

A planta não morreu, pois diferentemente das dicotiledôneas, as monocotiledôneas como os coqueiros 

possuem o seu floema e xilema dispersos no tronco vegetal, diferindo assim das dicotiledôneas que 

possuem o floema na parte mais externa do tronco. Devido a isso, o floema não foi totalmente retirado 

e a planta conseguiu sobreviver. 
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Professor: Alexandre Bandeira 

Monitor: Sarah Schollmeier 
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RESUMO  
 

 

Disfunções do sistema cardiovascular correspondem às principais causas de óbito no mundo todo, 

superando as mortes por câncer. Nesse sentido, vemos a importância do estudo dessas doenças. 

Exercícios físicos e alimentação equilibrada são os principais fatores de proteção contra infartos, acidentes 

vasculares encefálicos e hipertensão arterial, enquanto que o tabagismo, obesidade, sedentarismo e 

alimentação rica em lipídeos e carboidratos são os principais fatores de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensão arterial 
É a elevação duradoura da pressão arterial.  

Está associada ao próprio envelhecimento, pois a parede do vaso se torna menos complacente, isto é, mais 

rígida.  

Além disso, a dieta rica em sódio (sal de cozinha - NaCl), faz com que haja maior retenção de líquido no 

interior dos vasos, o que também colabora com o aumento da pressão.  

A hipertensão causa problemas cardíacos, renais, oftalmológicos, dentre outros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarto agudo do miocárdio 
O infarto se caracteriza pela necrose (morte celular) de células musculares cardíacas que formam o 

miocárdio.  

A principal causa é a oclusão dos vasos sanguíneos que nutrem o coração, conhecidos como coronárias por 

placas de aterosclerose instáveis.  

A aterosclerose, por sua vez, é uma doença da parede dos vasos sanguíneos causada por acúmulo de lipídeos, 

principalmente LDL, no interior de macrófagos na camada íntima dos vasos.  

 
 

Disfunções cardiovasculares humanas 
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AVE  acidente vascular encefálico 
Popularmente conhecido como derrame, o mecanismo é similar ao infarto agudo do miocárdio, mas que 

ocorre em uma artéria do encéfalo, mais comumente, na artéria cerebral média. É classificado em isquêmico 

e hemorrágico.  

 

Doenças valvares 
As valvas cardíacas têm como função manter o fluxo unidirecional do sangue. Temos duas principais formas 

de falha nesse sistema. Ou a valva se torna muito estreita, dificultando a passagem de sangue (estenose); ou 

não consegue se fechar adequadamente, favorecendo o retorno de sangue para a estrutura anterior 

(insuficiência ou regurgitação) 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

1. Algumas crianças nascem com um defeito no coração denominado comunicação interventricular, ou 

seja, uma comunicação entre os dois ventrículos. 

a) Faça um esquema do coração humano, indicando suas câmaras e como normalmente elas se 

comunicam. Represente nele a comunicação interventricular. 

b) Que consequência imediata o defeito traz para a circulação sanguínea da criança?  

c) Qual grupo de vertebrados tem a estrutura normal do coração semelhante à de um coração 

humano com a comunicação interventricular? 

2. Acidentes cardiovasculares estão entre as doenças que mais causam mortes no mundo. Há uma 

intricada relação de fatores, incluindo os hereditários e os ambientais, que se conjugam como fatores 

de riscos. Considerando os estudos epidemiológicos até agora desenvolvidos, altas taxas de colesterol 

no sangue aumentam o risco de infarto do miocárdio. 

a)  e qual a relação entre altas taxas de colesterol e esse tipo 

de acidente cardiovascular?  

b) Considerando a relação entre os gases O2 e CO2 e o processo de liberação de energia em nível 

celular, explique o que ocorre nas células do miocárdio em uma situação de infarto. 
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3. Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no 

observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 

no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, 

além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como 

emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. 

da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos 

os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na 

exemplifica Claudia. 
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: <http://saude.abril.com.br>. Acesso em 28 jul. 2012 (adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as 

informações apresentadas no texto indicam que 

a) a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui um 

fator relacionado com o aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 

b) a diminuição do consumo de alimentos que são fontes de carboidratos combinada com um maior 

consumo de alimentos ricos em proteínas contribuiu para o aumento da obesidade entre os 

adolescentes. 

c) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população 

adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio 

metabólico. 

d) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de 

alimentação. Na população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. 

e) a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a 

população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. 

4. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência 

de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o 

tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica 

estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. 

Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito 

dessas pesquisas são os(as) 

a) moluscos fitófagos. 

b) moscas saprófagas. 

c) pássaros carnívoros. 

d) morcegos frugívoros. 

e) mosquitos hematófagos. 

5. A figura ilustra um coração artificial mecânico, cujos números indicam os orifícios para a entrada e 

saída do fluxo sanguíneo. 

 
Ao ser implantado em um ser humano, os números  

a) 1 e 2 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as veias cavas e pulmonares.  

b) 3 e 4 indicam, respectivamente, os locais de conexão com a artéria aorta e as artérias pulmonares.  

c) 1 e 3 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as veias cavas e pulmonares.  

d) 2 e 4 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as artérias pulmonares e a artéria aorta.  

e) 2 e 3 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as artérias e veias pulmonares. 



 

 
B

io
. 

6. Problemas do coração estão entre os principais fatores de mortalidade em nosso país. Os itens a seguir 

referem-se direta ou indiretamente a este órgão. Julgue-os.  

(   ) O coração é um órgão essencialmente muscular cuja função é a propulsão do sangue através do  

       organismo.  

(   ) Nas aves e nos mamíferos o coração é completamente dividido em 4 câmaras: 2 aurículas e 2  

      ventrículos.  

(   ) Dietas alimentares ricas em gorduras podem comprometer o diâmetro dos vasos sanguíneos  

       importantes, facilitando a incidência do infarto do miocárdio.  

(   ) O transporte dos nutrientes e oxigênio para todas as células do organismo é uma das funções do 

       sangue. 

7. O miocárdio (músculo cardíaco) dos mamíferos não entra em contato direto com o sangue contido 

nas cavidades do coração. Nesses animais, o miocárdio é irrigado por artérias denominadas coronárias. 

Em muitas doenças cardíacas, ocorre o bloqueio (entupimento) das artérias coronárias, o que pode 

levar a lesões no miocárdio. 

Uma abordagem experimental para o tratamento de bloqueios coronarianos, testada com sucesso em 

animais, consiste em fazer minúsculos furos nas paredes internas do ventrículo esquerdo. 

Por que esse tratamento é eficaz no caso do ventrículo esquerdo, mas não no caso do ventrículo 

direito? 

8. A dor de cabeça, reação orgânica desencadeada por inúmeros fatores, ocorre quando há 

a) dificuldade de respiração, seguida de diminuição da pressão arterial. 

b) depósito de gordura nas artérias, com consequente aumento da pressão arterial. 

c) produção de substâncias tóxicas agressivas ao sistema nervoso central. 

d) contração seguida de dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. 

e) inflamação dos vasos linfáticos, com aumento da produção de plaquetas. 

9. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio 

pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O 

professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. 

A doença associada a esse hábito é a 

a) obesidade. 

b) osteoporose. 

c) diabetes tipo II. 

d) hipertensão arterial. 

e) hipercolesterolemia. 

10. Analise a informação nutricional contida no rótulo de dois alimentos, considerando que um deles será 

totalmente ingerido por uma pessoa que sofre de hipertensão arterial 

 
a) Por qual dos dois alimentos um hipertenso deveria optar? Justifique 

b) Cite dois componentes do rótulo que podem influenciar no aumento da pressão arterial e 

explique de que forma exercem essa influência.  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-nk4-bIXbanI/VPcqcbDpXoI/AAAAAAAABiE/GgKYIMnJuEA/s1600/w.png
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

A hipertrofia ventricular esquerda é caracterizada pelo espessamento das paredes do ventrículo 

esquerdo, a principal câmara do coração. 

O ventrículo esquerdo propulsiona o sangue em direção ao cérebro e ao restante do corpo (exceto 

para os pulmões, os quais são irrigados pelo ventrículo direito). 

A hipertrofia ventricular esquerda é uma alteração cardíaca muito comum, sendo causada por várias 

doenças. 
Disponível em: <http://portaldocoracao.com.br/hipertrofia-ventricular-esquerda-2/>. 

 
Explique como pode haver a hipertrofia da câmara esquerda do coração quando o indivíduo possui 

hipertensão arterial.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1.  

a) Observe o esquema a seguir:  

b) A consequência imediata, resultante do defeito em questão, é a mistura de sangue arterial e venoso, 

resultando em deficiência de oxigenação nos tecidos do corpo da criança.  

c) Répteis. 

2.  

a) O infarto do miocárdio corresponde a uma obstrução de um dos vasos que irriga o miocárdio. As 

altas taxas de colesterol podem formar placas de ateroma que facilitam esses eventos, ao causarem 

entupimento dos vasos sanguíneos. 

b) No infarto agudo do miocárdio, as células ficam sem aporte de oxigênio, impedindo a respiração 

celular aeróbica, podendo causar a morte do músculo cardíaco. 

3. a 

O estilo de vida está diretamente relacionado à saúde. Assim, exercícios físicos e alimentação balanceada 

podem reduzir o número de indivíduos com diabetes e hipertensão, por exemplo.   

4. e 

Mosquitos hematófagos, com o objetivo de sugar o sangue sem que ele coagule, produz substâncias 

anticoagulantes, que poderiam ser utilizadas para evitar e tratar infartos e AVCs.  

5. a 

Nesse coração artificial, temos que a entrada da veia cava é na entrada do sangue rico em CO2, enquanto 

que a veia pulmonar é a entrada do sangue rico em O2, visto que já passou pela circulação pulmonar.  

6. 01 + 02 + 04 = 07 

(03)  errada. O comprometimento não é do diâmetro dos vasos sanguíneos, mas da sua luz, ou seja, o 

espaço por onde passa o sangue. A parede desse vaso fica repleta de macrófagos contendo gordura 

em seu interior. Isso gera um processo inflamatório que deixa essa parede mais espessa, 

dificultando a passagem do sangue.  

7. Os furos nas paredes do ventrículo esquerdo colocam o miocárdio em contato com o sangue, rico em 

oxigênio, proveniente da circulação pulmonar. O sangue do ventrículo direito é proveniente da 

circulação sistêmica e, portanto, pobre em oxigênio, e por isso não supre as demandas do miocárdio. 

8. d 

A dor de cabeça ocorre por fenômenos vasculares. A sensação de cabeça latejando se dá pela 

vasodilatação e percepção consciente da pulsação.  

9. d 

O excesso de sódio no organismo pode levar à hipertensão arterial. Quando há muito sódio no 

organismo, o corpo tenta promover a homeostase, fazendo com que mais água seja liberada na corrente 

sanguínea, o que aumenta o volume de sangue e consequentemente aumenta a pressão sanguínea. 

10.  

a) O alimento 2 possui menor quantidade de sódio e gorduras. 
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b) O sódio vai aumentar a pressão osmótica sanguínea, aumentando o volume de água no sangue e, 

consequentemente, a pressão arterial. As gorduras podem causar obstrução dos vasos sanguíneos, 

dificultando a passagem do sangue, o que também aumenta a pressão. 

 

Questão contexto 

 
A hipertensão arterial leva a uma resistência para o bombeamento cardíaco. Como o ventrículo esquerdo 

é o responsável em propulsionar esse sangue para a aorta, deve aumentar sua massa muscular. Isso leva 

ao espessamento de sua parede.  
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Professor: Nelson Paes 

Monitor: Carolina Matucci 
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Tipos de excretas e adaptação 
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RESUMO  
 

 

Excretas são produtos tóxicos derivados do metabolismo celular, que necessitam ser eliminados. Essa 

eliminação ocorre através da excreção. 

Vale ressaltar que as fezes de um organismo provêm dos restos digestivos e não do metabolismo celular, 

sendo assim, elas não são classificadas como excretas. 

As excretas podem ser os produtos nitrogenados, como amônia, ureia e ácido úrico e o gás carbônico, 

formados quando proteínas e ácidos nucleicos são desaminados, ou seja, perdem o grupamento amina. Já o 

gás carbônico é formado pela respiração celular que, ao quebrar a molécula de glicose (C6H12O6), forma 6 

moléculas de CO2.  

Todos os animais apresentam os três tipos de produtos nitrogenados, mas a predominância de um deles na 

excreta do animal depende do ambiente em que ele vive. 

 

Amônia 

 
• composto mais tóxico  

• composto mais solúvel 

• por apresentar as características acima, requer o uso de muito água 

• comum em animais de ambiente aquático: peixes ósseos, invertebrados aquáticos e larvas de anfíbios 

• Amoniotélicos (animais que excretam amônia) 

 

Uréia 

 
 

• sua toxicidade é menor do que a do amônia e maior do que a do ácido úrico 

• não é tão insolúvel quanto o ácido úrico 

• tipo de excreta adaptada ao meio terrestre  

• excreta de mamíferos, peixes cartilaginosos (osmorregulação) e anfíbios adultos 

• Ureotélicos (animais que excretam uréia) 

 

Ácido Úrico 

 
 

• menos tóxico entre as excretas 

• mais insolúvel entre as excretas 
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• muito adaptado para o meio terrestre  evita a perda de água ao máximo 

• excreta de aves, répteis e insetos 

• Uricotélico (animais que excretam ácido úrico)  

 

 

Como os animais fazem a osmorregulação através do tipo de excreta? 
 

Em peixes cartilaginosos, como raias e tubarões, há uma estratégia osmorreguladora que envolve a ureia. 

Como eles vivem em um ambiente salino, ou seja, hipertônico, eles precisam evitar a perda 

Acumulando ureia (que é menos tóxica que a amônia), eles podem impedir a perda excessiva de água para o 

meio, aumentando a concentração do corpo e igualando-a com a pressão do mar, liberando ureia conforme 

o necessário. 

Peixes ósseos não possuem essa estratégia, mas de acordo com o ambiente onde vivem, apresentam 

estratégias diferenciadas de osmorregulação. Peixes ósseos marinhos bebem muita água salgada, 

aumentando, assim, a concentração de sais em seus corpos, evitando a perda passiva de água para o meio, 

e eliminam o sal excessivo pelas brânquias. Como precisam conservar água, eles urinam pouco. 

Peixes ósseos de água doce, no entanto, recebem água passivamente do meio, já que estão em um meio 

hipotônico. Sendo assim, eles não bebem água e urinam muito, apresentando uma urina extremamente 

diluída. 

 

MAPA MENTAL DOS TIPOS DE EXCRETAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
B

io
. 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Do metabolismo das proteínas pelos animais resultam produtos nitrogenados, como a amônia, a ureia 

e o ácido úrico. Sobre a toxicidade, solubilidade e excreção desses produtos, pode-se dizer que: 

a) A amônia é o mais tóxico deles, o que implica que deve ser eliminada praticamente à medida que 

vai sendo produzida, resultando em perda de grande quantidade de água pelo animal. Os peixes 

ósseos apresentam amônia como excreta nitrogenado. 

b) A uréia é praticamente insolúvel em água, o que implica que o animal não precisa recrutar grande 

quantidade de água para promover sua excreção. Por ser pouco tóxica, pode ser retida pelo 

organismo por mais tempo. Aves e répteis apresentam excretas desse tipo. 

c) O ácido úrico é o mais tóxico dos excretas nitrogenados, o que implica em ter que ser eliminado 

rapidamente do organismo. Contudo, por apresentar alta solubilidade, necessita de pequenas 

quantidades de água para ser eliminado. Essa economia hídrica mostra-se adaptativa ao modo de 

vida dos insetos. 

d) A uréia apresenta o maior grau de toxicidade e a mais baixa solubilidade, o que implica na 

necessidade de grandes volumes de água para sua diluição e excreção. A excessiva perda de água 

representa desvantagem aos organismos com excretas desse tipo, tais como os mamíferos. 

e) A amônia apresenta baixa toxicidade e é praticamente insolúvel em água, o que permite que seja 

mantida por mais tempo no organismo. Além disso, a amônia é compatível com o 

desenvolvimento do embrião fora do corpo materno e dentro de um ovo fechado, o que ocorre 

nas aves e répteis. Esse embrião morreria caso produzisse uréia ou ácido úrico. 

2. Os gráficos seguintes mostram as diferentes quantidades dos principais excretas nitrogenados 

eliminados por três classes de vertebrados. 

 
a) Qual dos três animais tem maior gasto de energia para eliminar seus catabolitos nitrogenados? 

Justifique sua resposta. 

b) Que pressão seletiva determinou a referida característica em seu metabolismo nitrogenado? 

3. Ao longo da evolução dos metazoários, verifica-se desde a ausência de um sistema excretor específico 

até a presença de sistemas excretores complexos, caso dos rins dos mamíferos. As substâncias 

nitrogenadas excretadas variam segundo o ambiente em que os animais vivem: vários grupos excretam 

a amônia, que é altamente tóxica para o organismo, enquanto outros eliminam excretas menos tóxicas, 

como a ureia e o ácido úrico. 

a) Correlacione cada tipo de excreta predominante (amônia, ureia ou ácido úrico) com um exemplo 

de vertebrado que excrete tal substância e o ambiente em que ocorre, se terrestre ou aquático. 

b) Cite um grupo animal que não apresenta um sistema excretor específico e explique como se dá a 

excreção de produtos nitrogenados nessa situação. 

4. Com a conquista do ambiente terrestre, surgiram novos mecanismos de excreção nos vertebrados, 

diferentes daqueles até então presentes nos organismos marinhos. Sobre tal processo de excreção, 

foram feitas as cinco afirmações seguintes.  

I. Nos mamíferos, a epiderme com poros representa um importante órgão acessório na excreção, 

já que, além dos rins, parte significativa da ureia é eliminada pelo suor.  

II. A ureia é um composto menos tóxico que a amônia, porém, sua síntese requer maior gasto 

energético. A excreção de amônia pelos peixes e de ureia pelos mamíferos encontra-se 

diretamente relacionada aos ambientes em que vivem.  

III. A maior parte dos compostos nitrogenados que sai do corpo de um mamífero encontra-se sob a 

forma de urina. A outra parte encontra-se nas fezes, que constituem parte importante do 

mecanismo de excreção nesses animais.  
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IV. A excreção de ácido úrico pelas aves é a mais econômica em termos da quantidade de água 

eliminada com as excretas. Isso explica porque, nesses animais, a alça de Henle dos rins é bem 

menos desenvolvida que nos mamíferos.  

V. O metabolismo dos carboidratos e lipídeos produz essencialmente CO2 e água. Assim, os sistemas 

de excreção desenvolveram-se nos animais como adaptação basicamente para a eliminação do 

metabolismo de proteínas e ácidos nucléicos. 

Estão corretas apenas  

a) I, II e III.  

b) II, III e IV.  

c) I, IV e V.  

d) I, III e V.  

e) II, IV e V. 

5. A amônia é um produto tóxico, porém altamente solúvel. Devido a essa característica, a amônia é 

excretada por: 

a) peixes cartilaginosos. 

b) peixes ósseos. 

c) répteis. 

d) aves. 

e) mamíferos. 

6. nto somente um deles é 

 

a) as fezes, porque resultam da atividade de absorção de água pelo intestino grosso. 

b) a ureia, porque é produzida por células flama, as quais são encontradas nos rins dos mamíferos.  

c) as fezes, porque resultam da ação da flora intestinal.  

d) a ureia, por ser uma substância nitrogenada tóxica produzida durante o metabolismo celular. 

7. Durante o desenvolvimento embrionário dentro do ovo, o embrião da galinha excreta apenas amônia 

nos primeiros dias de incubação. Ele passa a excretar mais uréia por volta do 6º ao 9º dia e, depois do 

10º dia, elimina predominantemente ácido úrico. Essas modificações bioquímicas acontecem porque 

a disponibilidade de água para o embrião  

a) é maior no início do período de incubação.  

b) é menor no início do período de incubação.  

c) é a mesma durante todo o período de incubação.  

d) só ocorre no início do período de incubação.  

e) só ocorre no final do período de incubação. 

8. O principal mecanismo responsável pela homeostase dos animais é a excreção. Como podemos 

classificar os animais, quanto ao principal produto de excreção nitrogenada? Dê dois exemplos de 

cada grupo. 

9. Os principais compostos nitrogenados excretados pelos animais são amônia, uréia e ácido úrico. Estes 

compostos são relacionados aos ambientes em que os animais são encontrados. Que compostos de 

excreção provavelmente são encontrados em um peixe e em um lagarto do deserto? Justifique. 

10. Na tabela abaixo são apresentados os resultados das análises realizadas para identificar as substâncias 

excretadas por girinos, sapos e pombos. 

 
a) Identifique, na tabela, qual amostra corresponde às substâncias excretadas por pombos. 

Explique a vantagem desse tipo de excreção para as aves. 

b) Identifique, na tabela, qual amostra corresponde às substâncias excretadas por girinos e qual 

corresponde às dos sapos. Explique a relação entre o tipo de substância excretada por esses 

animais e o ambiente em que vivem. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Os invertebrados, como, por exemplo, borboletas, planárias, esponjas, minhocas, baratas, hidras e 

estrelas-do-mar, podem ser agrupados de acordo com características relativas à excreção. 

a) Dentre os animais citados, quais não apresentam estruturas especializadas para a excreção? 

Explique como é realizada a excreção nestes casos. 

b) Os túbulos de Malpighi têm função excretora. Indique em quais dos animais citados eles ocorrem. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

a) Correta. A amônia é uma substância altamente tóxica e solúvel, que demanda grande quantidade de 

água para ser eliminada. Por isso esse tipo de excreta ocorre apenas em animais aquáticos, para os 

quais obter água não é um problema. 

b) Incorreta. O erro dessa alternativa está em dizer que a ureia é o excreta nitrogenado das aves e 

répteis, quando na verdade é o ácido úrico. Esse é eliminado juntamente com as fezes, na forma de 

uma pasta de cor esbranquiçada, altamente concentrada. 

c) Incorreta. O ácido úrico é o excreta nitrogenado menos tóxico, além de apresentar baixíssima 

solubilidade. Graças a isso, necessita de pequenas quantidades de água para ser excretado. 

d) Incorreta. De fato, mamíferos excretam ureia, mas essa não constitui o excreta mais tóxico e menos 

solúvel. O excreta mais tóxico é a amônia e a menos solúvel é o ácido úrico. 

e) Incorreta. A amônia é o excreta mais tóxico e com alta solubilidade, por isso demanda grande 

quantidade de água para ser excretada. Portanto, não pode ser compatível com o desenvolvimento 

do embrião fora do corpo e dentro de um ovo, como em aves e répteis. Esses animais dependem de 

um excreta pouco tóxico, que pode ser armazenado e concentrado dentro do ovo sem prejudicar o 

desenvolvimento do embrião, além de necessitar e pouca água para ser eliminado. Por isso, o ácido 

úrico é o principal excreta desses animais. 

2.  

a) Animal 1, pois a transformação da amônia em ácido úrico envolve maior gasto de energia. 

b) A pressão seletiva foi a disponibilidade de água no ambiente, fazendo com que os excretas fossem 

selecionados de acordo com sua solubilidade e toxicidade. 

3.  

a) Amônia - Peixes Ósseos (Ambiente aquático); Ureia - Peixes Cartilaginosos (Ambiente Aquático) ou 

mamíferos (Ambiente terrestre); Ácido Úrico - Répteis (Ambiente terrestre). 

b) Cnidários. A excreção dos cnidários é feita por difusão. 

4. e 

I. incorreta: A parte significativa da ureia é eliminada pelos rins. III) errada. Fezes constituem parte do 

mecanismo de egestão, e não da excreção. 

5. b 

Animais aquáticos excretam amônia, pois a eliminação dessa substância é facilitada por ser solúvel em 

água e por esses animais viverem em ambientes aquáticos, onde há grande quantidade de água 

disponível. 

6. d 

As fezes são restos digestivos que não provém do metabolismo celular, então não podem ser classificadas 

como excretas. A ureia é uma excreta, pois provem do metabolismo celular. 

7. a 

A maior disponibilidade de água no início da incubação do ovo permite que o embrião elimine a amônia, 

excreta nitrogenada solúvel e tóxica. Posteriormente, o animal em desenvolvimento passa a excretar 

ureia e ácido úrico, à medida que a quantidade de água diminui. 

8. Animais amoniotélicos: invertebrados aquáticos, peixes ósseos e girinos. 

Animais ureotélicos: peixes cartilaginosos, mamíferos e anfíbios adultos. 

Animais uricotélicos: insetos, répteis e aves. 

9. Peixe: amônia. Por ser muito tóxica, a amônia é geralmente excretada por animais aquáticos. 

Lagarto do deserto: ácido úrico. Animais que vivem em ambientes onde há restrição de água, geralmente 

excretam ácido úrico, por ser menos tóxico. 

10.  

a) A amostra 2 (ácido úrico) corresponde ao excreta dos pombos. O acido úrico é pouco tóxico e pode 

ser eliminado com pouca água. Portanto, as aves podem produzir uma urina pastosa e altamente 
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concentrada com pouco desperdício de água, o que constitui uma importante adaptação para a 

sobrevivência em ambientes terrestres. 

b) A amostra 1 (amônia) corresponde ao excreta dos girinos e a Amostra 3 (ureia) corresponde ao do 

sapo. O tipo de substância excretada está relacionado com o ambiente em que os animais vivem. Os 

girinos vivem em ambientes aquáticos e excretam amônia que, apesar de ser altamente tóxica, é 

facilmente dissolvida na água e por isso não é prejudicial para esses animais. Já os sapos vivem em 

zonas terrestres e excretam ureia, que é menos tóxica que a amônia e pode ser eliminada de forma 

mais concentrada, diminuindo a perda de água pelo organismo. 

 

 

Questão Contexto  
 

a) Os poríferos (esponjas) e os celenterados (hidras) não possuem estruturas especializadas para a 

excreção. Nestes animais a excreção é por difusão. 

b) Os túbulos de Malpighi aparecem nas borboletas e baratas (insetos). 

 

http://www.exerciciosweb.com.br/zoologia/filo-poriferos-exercicios-respostas/
http://www.exerciciosweb.com.br/quimica-exercicios-gabarito/gases-perfeitos-densidade-e-difusao-exercicios/
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Exercícios  Reino Plantae 
05 

out 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Atualmente, encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estruturas 

relativamente simples, como os musgos, e outras de organizações corporais complexas, como as 

árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é: 

a) Gimnospermas: plantas avasculares, com raízes, caule, folhas, flores e frutos, cujas sementes 

estão protegidas dentro desses frutos. Ex.: arroz. 

b) Briófitas: plantas de pequeno porte, vasculares, sem corpo vegetativo. Ex.: algas cianofíceas. 

c) Angiospermas: plantas cujas sementes não se encontram no interior dos frutos. Ex.: pinheiros. 

d) Gimnospermas: plantas avasculares; possuem somente raízes, caule, plantas de pequeno porte. 

Ex.: musgo. 

e) Pteridófitas: plantas vasculares, sem flores; apresentam raízes, caule e folhas; possuem maior 

porte do que as briófitas. Ex.: samambaias. 

2. O feijão, o arroz, o milho e a mandioca fazem parte da dieta básica do brasileiro e são plantados em 

todas as regiões do país. Considere esses vegetais e aponte quais pertencem à classe das 

monocotiledôneas. 

a) arroz e mandioca. 

b) feijão e mandioca. 

c) feijão e arroz. 

d) mandioca e feijão. 

e) milho e arroz. 

3. Indique o grupo de vegetais que apresenta sementes: 

a) Pinheiro, leguminosas e gramíneas. 

b) Avencas, bromélias e cítricos. 

c) Samambaias, pinheiros e orquídeas. 

d) Leguminosas, algas e gramíneas. 

e) Cítricos, cactáceas e cogumelos. 

4. No planeta, são referidas aproximadamente 800 espécies de gimnospermas e 220.000 espécies de 

angiospermas. Sobre essa diferença numérica, foram feitas as seguintes afirmações: 

I. Em certo momento, no passado geológico, houve mais espécies de gimnospermas que de 

angiospermas. Porém, o surgimento da flor nas angiospermas conferiu um maior sucesso 

adaptativo a esse grupo.  

II. O surgimento das sementes nas gimnospermas já representou um grande passo na conquista do 

ambiente terrestre. Porém, com a presença dos frutos, as angiospermas tiveram maior dispersão 

assegurada.  

III. As angiospermas ocorrem nas regiões mais quentes do globo e as gimnospermas estão restritas 

às áreas não-tropicais e mais frias. Como existem mais áreas quentes, há mais angiospermas que 

gimnospermas no planeta.  

IV. A dupla fecundação, que surgiu nas gimnospermas, foi aperfeiçoada nas angiospermas com o 

surgimento do envoltório da semente. Isso também explica a maior dispersão e o maior número 

de angiospermas.  

Considerando a evolução das plantas no ambiente terrestre, estão corretas somente:  

a) I e II.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) I, II e III.  

e) II, III e IV. 
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5. Um pesquisador aplicou uma solução de auxina em pistilos de uma planta e, em seguida, as flores 

dessa planta foram protegidas para evitar a ação de agentes polinizadores. Depois de certo tempo, 

obtiveram-se frutos simples, quanto à origem carpelar, porém sem sementes. A planta em questão  

a) é uma angiosperma, e o processo observado é a partenocarpia artificial, no qual a auxina 

promoveu o crescimento do ovário.  

b) é uma angiosperma, e o processo observado é o da formação de pseudofrutos, no qual a auxina 

promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do pistilo.  

c) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é a partenocarpia 

artificial, no qual a auxina promoveu o desenvolvimento do ovário.  

d) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é o da formação de 

pseudofrutos, no qual a auxina promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do pistilo. 

6. Fornecer suporte às folhas e transporte das seivas bruta e elaborada são as principais funções dos 

caules. Analise as proposições em relação à informação.  

I. O caule do tipo volúvel é um caule aéreo, ereto e lenhoso, a exemplo, uva, chuchu e feijão. 

II. O caule do tipo colmo é um tipo de caule lenhoso e rastejante no qual são nitidamente 

observadas as regiões de nó e interno, a exemplo, palmito e coqueiro.  

III. O caule do tipo rizoma é um caule subterrâneo com desenvolvimento perpendicular à 

superfície, a exemplo, batata inglesa, cenoura e aipim.  

IV. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo, de tamanho reduzido e envolvido por folhas 

modificadas, a exemplo, cebola e alho.  

V. O caule do tipo estipe é um caule com muitos galhos e lenhoso, a exemplo, laranjeira e 

coqueiro.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Na afirmativa IV a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.  

b) Na afirmativa I a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.  

c) Na afirmativa II a descrição do caule está correta, porém os exemplos são de outro tipo de caule.  

d) Na afirmativa III a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.  

e) Na afirmativa V a descrição do caule está correta, porém os exemplos não são deste tipo de 

caule.  

7. A Mata Atlântica é um ambiente úmido. Nesse ambiente, é comum encontrar diversos tipos de 

plantas verdes, de pequeno porte (alguns centímetros), crescendo sobre troncos e ramos de árvores, 

bem como recobrindo certas áreas na superfície do solo. A reprodução dessas plantas não ocorre 

por meio de flores, mas no seu ciclo há gametas envolvidos.  

a) Que plantas são essas?  

b) Qual o fator que limita o seu tamanho?  

c) Qual é a fase transitória do seu ciclo reprodutivo? 

8. O desenvolvimento de um fruto depende das substâncias produzidas na fotossíntese, que chegam 

até ele transportadas pelo floema. De um ramo de pessegueiro, retirou-se um anel da casca (anel de 

Malpighi), conforme mostra o esquema. 

 
Responda.  

a) O que deve acontecer com os pêssegos situados no galho, acima do anel de Malpighi, em 

relação ao tamanho das frutas e ao teor de açúcar?  

b) Justifique sua resposta. 
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9. O gráfico a seguir mostra as taxas de absorção e de transpiração de uma planta durante 24 horas. 

 
A análise do gráfico permite afirmar que  

a) a absorção é sempre mais intensa do que a transpiração.  

b) a absorção só ocorre durante as horas iluminadas do dia.  

c) a transpiração cessa totalmente durante a noite.  

d) os dois processos são mais intensos em torno das 16 horas.  

e) os dois processos apresentam valores idênticos às 6 horas 

10. Os hormônios vegetais atuam sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A principal 

auxina natural é o ácido-indolil-acético (AIA), produzido no ápice caulinar, em folhas jovens e em 

sementes em desenvolvimento. O gráfico abaixo demonstra o efeito da aplicação do AIA sobre o 

crescimento da raiz e do caule. Com relação ao demonstrado no gráfico e a função do AIA, assinale o 

que for correto. 

 
(01) As curvas demonstram que a concentração ótima de AIA para a raiz é uma concentração 

suficiente para iniciar a estimulação do crescimento do caule.  

(02) O AIA é uma auxina, um hormônio de crescimento que promove o alongamento celular 

diferencial e funciona como regulador do crescimento dos vegetais.  

(04) As curvas demonstram que as concentrações mais altas de AIA não são capazes de inibir o 

crescimento do caule.  

(08) O gráfico demonstra que existe uma concentração ótima de AIA para o crescimento do caule; 

entretanto, nessa concentração de AIA, o crescimento da raiz sofre inibição. 

Soma: (      ) 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

As gimnospermas não são avasculares e não possuem flores e frutos. O arroz é um exemplo de 

angiosperma; as briófitas são avasculares. As algas cianofíceas não são plantas, e sim organismos 

procarióticos; as angiospermas apresentam fruto envolvendo a semente. Pinheiros são exemplos de 

gimnospermas; as gimnospermas são vasculares, atingem grande porte e possuem semente nua. Os 

musgos são exemplos de briófitas. 

2. e 

No grupo das Angiospermas existem dois tipos básicos de raízes: as fasciculadas e as pivotantes. As 

ponto, portanto não é possível identificar alguma raíz mais desenvolvida que a outra.  

Já as dicotiledôneas possuem raízes pivotantes, que apresentam uma raíz principal, geralmente mais 

desenvolvida que as demais e raízes laterais que também se ramificam, como no caso do feijão e na 

mandioca. No caso da mandioca, nos alimentamos justamente das raízes, que possuem função de 

armazenar reservas nutritivas e po

tuberosas. 

Outra característica importante na diferenciação de mono e dicotoledôneas é o tipo de nervura da 

folha. Nas monocotiledôneas as nervuras são paralelas, já nas dicotiledôneas são reticuladas, em que as 

nervuras se ramificam formando uma rede. 

Na semente de monocotiledôneas como o milho, existe apenas um cotilédone. Já nas sementes de 

dicotiledôneas como o feijão, existem dois cotilédones. 

3. a 

Pinheiros são plantas do grupo das gimnospermas e, portanto, apresentam sementes. As leguminosas e 

gramíneas são angiospermas, logo, também possuem sementes. 

4. a 

A afirmativa III está incorreta: A maior ocorrência de angiospermas do que gimnospermas não está 

relacionada ao clima mas sim ao aparecimento dos frutos que acontece apenas nas angiospermas. O 

fruto aumenta a dispersão das espécies. 

A afirmativa IV está incorreta: A dupla fecundação surgiu nas angiospermas. 

5. a 

A partenocarpia é o desenvolvimento de ovários sem que tenha havido a formação das sementes. O 

ovário é estimulado pela auxina; A formação de pseudofrutos acontece quando, não o ovário, mas sim 

outras partes da flor se tornam frutos (como o receptáculo, o pedúnculo); gimnospermas não possuem 

frutos. 

6. a 

A descrição I está incorreta: o caule do tipo volúvel não é ereto, ele é trepador.  

Os exemplos estão errados.  

A descrição II está incorreta: o caule do tipo colmo não é rastejante.  

A descrição III está incorreta: o caule do tipo rizoma cresce horizontalmente dentro do solo.  

A descrição IV está correta. 

A descrição V está incorreta: o caule do tipo estipe não possui galhos (ramificações). 

Os exemplos estão parcialmente errados. O coqueiro tem caule do tipo estipe, mas a laranjeira não. 

7.  

a) Essas plantas são as briófitas.  

b) O fator limitante do seu tamanho é a ausência de vasos condutores de seiva.  

c) A fase transitória do ciclo das briófitas é o esporófito. 

8.  

a) Os pêssegos ficarão maiores e mais doces, pois a seiva elaborada ficará mais concentrada no galho. 

b) Anel de Malpighi é o nome dado a um anel da casca contendo tecidos periféricos e floema. Como 

o anel é retirado, a seiva elaborada não consegue descer e acaba se acumulando ali.  
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9. d 

a) incorreta : nem sempre, a absorção é mais intensa que a transpiração apenas de 18h a 6h. 

b) incorreta : a absorção também ocorre no período da noite. 

c) incorreta: não cessa. 

d) correta: o pico da absorção e da transpiração é em torno de 16h, como mostrado no gráfico. 

e) incorreta: a absorção é maior às 6h. 

10. Soma:10 (02 + 08). 

Afirmativa 01 está incorreta: A concentração ótima de AIA para a raiz é insuficiente para estimular o 

crescimento do caule. 

Afirmativa 04 está incorreta: As concentrações mais altas de AIA são capazes de inibir o crescimento do 

caule. 
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RESUMO   
 

 

Reprodução vegetal 

 
FONTE INFOESCOLA 

A reprodução vegetal passa por uma fase gametofítica, na qual os gametas são gerados por MITOSE, e uma 

fase esporofítica, que é capaz de gerar esporos por meiose. 

Apenas as briófitas apresentam a fase gametofítica como dominante. Os demais grupos apresentam a fase 

esporofítica como a dominante no ciclo.  

Atenção! Nos vegetais, os gametas são gerados por mitose! Nos animais, por meiose. 

Briófitas 
Em relação ao ciclo reprodutivo das Briófitas, o gametófito masculino produz os anterídeos, onde estarão 

os anterozóides e o feminino produz os arquegônios, onde estará a oosfera. Após a fecundação, é formado 

o esporófito, que gerarão esporos. A fase predominante nas Briófitas é a gametofítica. 
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Pteridófitas 
Nas pteridófitas, esporófito (representado pela samambaia que conhecemos) vai produzir esporos por 

meiose, formando o gametófito (protalo). Este gametófito terá o anterídeo com os anterozóides e o 

aquegônio com a oosfera (hermafrodita). A fase predominante nas Pteridófitas é a esporofítica. 

 

Gimnospermas 
Tendo como fase predominante o esporófito, o grão-de-pólen será carreado pelo vento garantindo a 

polinização. Por isto, as Gimnospermas não mais 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.  

 

 

Aplicação na agricultura 
O conhecimento de biologia auxilia na agricultura. As condições do solo, as relações ecológicas, como o 

mutualismo presente no ciclo do nitrogênio; o conhecimento de quais vegetais se desenvolvem melhor em 

cada bioma, entre outros. Nesse sentido, a noção de reprodução vegetal também é um pilar fundamental 

para o aumento da produtividade no campo.  
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Polinização 
Houve uma coevolução entre angiospermas e animais polinizadores, principalmente insetos. Para que haja 

uma boa produtividade agrícola, é necessária uma eficiente polinização. Nesse sentido, a manutenção do 

equilíbrio ecológico, com a preservação dessas espécies é positiva para a agricultura.  

 

Seleção artificial 
Com base nas características de escolha, como maior resistência às pragas ou maiores frutos, esses vegetais 

são selecionados e é induzido o cruzamento, na tentativa de que essa característica prossiga nas próximas 

gerações.  

 

Frutos partenocárpicos 
Os frutos partenocárpicos são originados sem que ocorra a fecundação. Por isso, não originam sementes. 

Isso pode ocorrer de forma natural, como na banana. 

Pode também ser induzido seu desenvolvimento partenocárpico, com a utilização de hormônios vegetais, 

tais como giberelinas e auxinas, como na melancia e abóbora.  
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EXERCÍCIOS   
 

1. Em um canteiro de samambaias ornamentais, surgiram insetos que se alimentam dos prótalos 

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

a) Não haverá mais a produção de esporângios e a formação de esporos diplóides.  

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

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

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

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

2. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar, com certeza, que dentro dela há o embrião de 

uma planta, a qual, na fase adulta,  

a) Forma flores, frutos e sementes.  

b) Forma sementes, mas não produz flores e frutos.  

c) Vive exclusivamente em ambiente terrestre.  

d) Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação.  

e) Tem tecidos especializados para condução de água e de seiva elaborada.  

3. Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião de uma 

gimnosperma (araucária) e de uma angiosperma (castanheira), respectivamente. Pinhão e castanha-

do-pará são sementes.  

a) O órgão que deu origem ao pinhão e à castanha-dopará, na araucária e na castanheira, é o 

mesmo? Justifique. b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-

pará é a mesma? Justifique.  

4.  na Terra aumentou 

provocou esta explosão foi a pétala. As pétalas multicoloridas criaram muito mais diversidade no 

mundo vegetal. Em sua nova indumentária estas plantas, antes despercebidas, se ressaltaram na 

floríferas com pequenos frutos, samambaias, coníferas e alguns tipos de musgos, foram os maiores 

espalha-brasas que o mundo já viu. Involuntariamente abriram novos terrenos para a dispersão das 

 
Adaptado de National Geographic, julho/2002. 

a) Relacione a grande variedade de tipos de flores com a promoção da diversidade genética das 

populações vegetais.  

b) A que grupos pertencem os vegetais destacados no texto? Dentre eles, qual ou quais produzem 

sementes? 

5. Qualquer célula vegetal viva, que possua núcleo, adequadamente manipulada, poderá originar 

embriões, semelhantes aos embriões zigóticos, denominados de embriões somáticos. Dentre as várias 

possibilidades de utilização desses embriões somáticos está a produção de sementes artificiais. A 

técnica consiste na produção de cápsulas de gelatina que contenham o embrião e um hidrogel com 

substâncias orgânicas e inorgânicas. A principal função desse hidrogel seria: 

a) induzir mutações e inibir a germinação daquelas plantas com características indesejáveis. 

b) possibilitar a formação de um embrião com estrutura bipolar, ou seja, com parte aérea e raiz. 

c) hidratar o embrião somático, simulando as condições reais de umidade elevada de uma semente 

verdadeira. 

d) evitar que as plantas oriundas de embriões transgênicos polinizem outras plantas no ambiente 

 serão lançadas. 

e) compensar a ausência de reservas nutritivas, que são acumuladas nos processos normais de 

desenvolvimento das sementes. 

6. É correto afirmar que o grão de pólen é: 

a) o esporófito das angiospermas. 

b) o gametófito masculino das fanerógamas. 

c) o esporófito das gimnospermas. 

d) o gameta masculino responsável pela dupla fecundação. 

e) o gameta masculino responsável pela formação do tubo polínico. 
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7. No ciclo de vida das briófitas podem ser consideradas as seguintes etapas: 

I. Produção de esporos 

II. Produção de gametas 

III. Formação de indivíduo haploide 

IV. Formação de indivíduo diploide 

A sequência correta destas etapas é: 

a) I, III, IV e II 

b) III, I, II e IV 

c) III, I, IV e II 

d) I, III, II e IV 

8. Considere as seguintes estruturas relacionadas à reprodução das gimnospermas: 

I. Embrião 

II. Esporófito 

III. Ginósporos 

IV. Andrósporos 

V. Gametófitos 

São haplóides ( n ) SOMENTE 

a) I e II 

b) I e V 

c) II e III 

d) III e IV 

e) III, IV e V 

9. Considere a frase abaixo: 

Nas angiospermas, um dos núcleos masculinos fecunda I formando o II a partir do qual desenvolve-

 

Para completá-la corretamente, os espaços I, II e III devem ser preenchidos, respectivamente, por: 

a) A oosfera  zigoto  o embrião. 

b) A oosfera  zigoto  a semente. 

c) O óvulo  zigoto  o embrião. 

d) O óvulo  endosperma  a semente. 

e) O óvulo  endosperma  o embrião. 

10. As angiospermas representam o grupo de maior diversidade entre as plantas, com mais de 250.000 

espécies. Assinale a alternativa que apresenta a característica mais diretamente relacionada ao grande 

sucesso desse grupo de plantas na ocupação dos hábitats terrestres. 

a) A polinização feita por animais ocorre na maioria das plantas e os óvulos encontram-se protegidos 

pelo carpelo, que forma o fruto. 

b) Apresentam alternância de gerações haploides e diploides, com a predominância desta última, 

devido à redução progressiva da geração gametofítica. 

c) A maioria das espécies é dioica, com plantas com estruturas masculinas e plantas com estruturas 

femininas. 

d) Possuem tecido condutor diferenciado em xilema, que conduz água e minerais, e floema, que 

transporta solutos orgânicos. 

e) Ocorre a formação do óvulo a partir do megasporofilo e, posteriormente, o desenvolvimento da 

semente, oriunda desse óvulo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. e 

O prótalo é a fase gametofítica de samambaias. Com isso, não haverá a produção de gametas e, 

consequentemente, zigotos.  

2. e 

A semente é encontrada a partir de gimnospermas, assim, aparece também nas angiospermas. Desse 

modo, não podemos restringir como nas afirmativas A ou B. Entretanto, podemos dizer que já possuem 

vasos condutores de seiva, característica que surgiu nas pteridófitas e se manteve nos demais grupos.  

3.  

a) O órgão é o mesmo, ou seja, o óvulo (megaesporângio) fecundado e desenvolvido.  

b) A origem dos tecidos de reserva (endosperma) não é a mesma. No pinhão, exemplo das 

gimnospermas, a fecundação é simples, e o endosperma é primário n. Já na castanha-dopará, 

representante das angiospermas, ocorre dupla fecundação, e o endosperma é secundário 3n.  

4.  

a) Flores com pétalas coloridas atraem grande diversidade de agentes polinizadores, principalmente 

insetos. Isso favoreceu a reprodução das plantas floríferas, o que permitiu o surgimento de uma 

grande variabilidade nesse grupo.  

b) Árvores floríferas com pequenos frutos = Angiospermas (plantas com sementes) Samambaias = 

Pteridófitas (plantas sem sementes) Coníferas = Gimnospermas (plantas com sementes e sem frutos) 

Musgos = Briófitas (plantas sem sementes) 

5. e 

Substâncias orgânicas e inorgânicas seriam o equivalente ao endosperma, capaz de nutrir os embriões 

em desenvolvimento.  

6. b 

O grão de pólen é um micrósporo que contém o gametófito masculino. É transportado até as estruturas 

reprodutivas femininas, para que haja a fecundação e formação do zigoto. Fanerógamas são vegetais 

com órgãos reprodutores visíveis. Nessa classificação, estão gimnospermas e angiospermas.  

7. d 

originam seres haploides, enquanto gametas originam indivíduos diploides, a partir da formação do 

zigoto.  

8. e 

Embrião e esporófito são diploides. Gametas e o gametófito são haploides (n).  

9. a 

O zigoto é formado a partir da fusão do núcleo masculino com a oosfera (gameta feminino). Esse zigoto 

formará o futuro embrião 

10. b 

Angiospermas, assim como pteridófitas e gimnospermas, tem dominância na fase esporofítica (diploide 

- 2n).  
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RESUMO   
 

 

Um dos mais importantes sociólogos da história, Zygmunt Bauman teve como principal objetivo 

compreender as especificidades da sociedade contemporânea. Com efeito, em seu entendimento, as teorias 

tradicionais de sociólogos com Marx e Weber, ainda que úteis para explicar as origens do capitalismo e o 

início do processo de modernização, não são capazes de dar conta da explicação do mundo social de hoje, 

do capitalismo globalizado, da sociedade de espetáculo e de consumo. 
Na perspectiva baumaniana, o que sintetiza o mundo em que vivemos é a liquidez das relações sociais, daí 

ele chamar nossa época de Modernidade Líquida. Tal liquidez consiste  em uma espécie de cultura do 

descartável, onde tudo se torna fluido, volátil, impermanente. Os valores substanciais e tradicionais tendem 

a se enfraquecer, bem como o senso comunitário, enquanto o individualismo e as novas modalidades de 

interação social ganhar força. 
A Modernidade Líquida, como dito, se manifesta nos mais diversos aspectos da vida social. No campo do 

trabalho, por exemplo, ela se mostra na presença cada vez mais intensa da tecnologia nas empresas e na 

consequente desvalorização dos elementos humanos, que passam a ser submetidos mais frequentemente a 

relações trabalhistas impessoais e puramente mercadológicas. Também no campo econômico, o 

consumismo é um exemplo da liquidez das relações humanas: produtos que até o ano passado eram 

considerados de última geração hoje são vistos como obsoletos e o hábito do consumo desenfreado é visto 

como uma necessidade vital. 
No campo das relações amorosas, a liquidez se manifesta, por exemplo, na raridade cada vez mais de vínculos 

matrimoniais de vida inteira, no número crescente de divórcios e recasamentos, nas modalidades de união 

que não envolvem compromisso fixo (sexo livre, relacionamento aberto, poliamor, etc.). Igualmente, no 

campo dos valores morais e da vivência religiosa, a fluidez é nítida. Mostra-se, por exemplo, no 

enfraquecimento das concepções tradicionais, que não conseguem mais se obter socialmente, e no 

surgimento de vivências espirituais poucos institucionais ou mesmo não-institucionais (pessoas que 

acreditam em Deus, mas não têm religião; pessoas que têm uma religião, mas não se sentem na obrigação 

de aderir a todos os dogmas e valores da sua tradição espiritual; proliferação de grupos religiosos novos e 

sem vínculos com instituições tradicionais; religiosidade sentimental e carismática; etc.) 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. 
produzindo permanentemente novos estudos  o que, aliás, não surpreende, considerando que nossa 

contemporâneos e de seus estudos de Sociologia, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A Sociologia contribui para o pensar de forma individual e auxilia a nos distanciar das redes de 

relações sociais. 
b) A Sociologia estuda processos sociais, funções, normas e ações individuais, bem como analisa as 

estruturas presentes na sociedade. 
c) A Sociologia contribui para a produção de uma visão acrítica dos fenômenos sociais. 
d) Por ser uma ciência da pós-modernidade, a Sociologia procura respostas sobre a complexidade 

social, apontando situações a serem analisadas em sociedade. 
e) Pelo fato da Sociologia ser uma ciência do século XIX, não podemos considera-la como pós-

moderna. 
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2. Segundo Zygmunt Bauman, a Sociologia é constituída por um conjunto considerável de 

conhecimentos acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que a sua identidade forma-se na 

distinção com o chamado senso comum.  
Considerando que a Sociologia estabelece diferenças com o senso comum e estabelece uma fronteira 

entre o pensamento formal e o senso comum, é correto afirmar que  
a) a Sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações corroboradas por evidências não 

verificáveis, baseadas em ideias não previstas e não testadas.  
b) o pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença na ciência e pouca fidedignidade de 

seus argumentos. O senso comum, ao contrário, evita explicações imediatas ao conservar o rigor 

científico dos fenômenos sociais.  
c) pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões 

cotidianas, enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais.  
d) o pensamento sociológico se distingue do senso comum na explicação de alguns eventos e 

circunstâncias, ou seja, enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar diversos 

conhecimentos, a Sociologia se preocupa apenas com as visões particulares do mundo.  
e) um dos papéis centrais desempenhados pela Sociologia é a desnaturalização das concepções ou 

explicações dos fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo cientifico.  

3. TEXTO I 
-se no medo pela segurança pessoal; que por sua vez aguça ainda 

mais a figura ambígua e imprevisível 

contra assalto, bairros vigiados e patrulhados, condomínios fechados, tudo isso serve ao mesmo 

propósito: manter os estranhos afastados. A prisão é apenas a mais radical dentre muitas medidas  

diferente do resto pelo suposto grau de eficiência, não por sua natureza. As pessoas que cresceram 

numa cultura de alarmes contra ladrões tendem a ser entusiastas naturais das sentenças de prisão e de 

condenações cada vez mais longas. Tudo combina muito bem e restaura a lógica ao caos da 

 
Zygmunt Bauman. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

TEXTO II 

global incontido, o presidente do Banco Mundial chegou à conclusão de que, para a maior parte da 

 
Eric Hobsbawn, Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 

TEXTO III 

cumplicidade que orientam a busca da sobrevivência, a abstenção da balbúrdia política. A sociedade 

pretensamente sem classes resulta num egoísmo cheio de cautela. Tal como o capitalismo. Isso 

que é (mais hobbesiano e menos rousseauísta), sejam quais forem o sistema político e a ideologia que 

 
Gerard Vincent, Uma história do segredo? São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

A cultura contemporânea é marcada pelo medo do outro, pelo egoísmo e pela intolerância; é possível 

identificar, ainda, uma ideologia que é caracterizada pela ausência de fraternidade, pela desintegração 

dos laços humanos e pela solidão. Entre as principais críticas relacionadas a essa problemática (guerra 

civil, democracia e exclusão) estão as queixas ao sistema representativo, as queixas de direito e justiça, 

as queixas econômicas. Sobre o tema assinale a alternativa incorreta. 
a) O ceticismo quanto à política  sobretudo a democracia  acompanha esta mesma linha de 

raciocínio. As relações autônomas minoram a criação de uma identidade e os direitos já 

reconhecidos, poucas vezes são efetivados. A solidão cresce na mesma proporção da atitude 

cética. 
b) Embora haja medo do outro, as culturas de um modo geral estão se abrindo para acolher o 

diferente, e isso pode ser percebido tanto na Europa, com relação ao mulçumano, quanto no 

Brasil, com relação aos negros e indígenas, por exemplo. 
c) As queixas de representatividade se dirigem tanto às distorções de representação internas de cada 

Estado, quanto externas, voltadas a atacar as distorções de representatividade existentes na 

Organização das Nações Unidas, por exemplo. 
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d) As queixas de direito e justiça ocorrem porque, a despeito de serem frequentemente 

reconhecidos nas constituições nacionais, não são efetivados especialmente no tocante aos 

grupos minoritários, isso tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo subdesenvolvido, o que 

tem colaborado para o aumento do número de movimentos que têm por escopo a reivindicação 

de direitos, ou da efetivação dos já reconhecidos. 
e) Quanto às queixas econômicas, diga-se que estão relacionadas ao alcance da pobreza no mundo 

de hoje. Embora presente no mundo todo, ela é distribuída de forma desigual, de acordo com 

critérios de raça, etnia e gênero. Por exemplo, encontram-se no sul da Ásia e na África subsaariana 

aproximadamente 70% da população mundial que vivem com menos de um dólar por dia. 

4. Como observam os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da Cultura da Universidade de 

mundo feito de viagens entre 

os principais centros metropolitanos globais  Tóquio, Nova York, Londres e Los Angeles. Passam não 

menos do que um terço de seu tempo no exterior. Quando no exterior, a maioria dos entrevistados 

tende a interagir e socializar 

academias de ginástica, escritórios e aeroportos são virtualmente idênticos. Num certo sentido 

habitam uma bolha sociocultural isolada das diferenças mais ásperas entre diferentes culturas 

n

característica mais notável, e a identidade cosmopolita é feita precisamente da uniformidade mundial 

dos passatempos e da semelhança global dos alojamentos cosmopolitas, e isso constrói e sustenta sua 

secessão coletiva em relação à diversidade dos nativos. Dentro de muitas ilhas do arquipélago 

cosmopolita, o público é homogêneo, as regras de admissão são estrita e meticulosamente (ainda que 

de modo informal) impostas, os padrões de conduta precisos e exigentes, demandando conformidade 

genuíno e de enfrentar um genuíno desafio cultural é reduzida ao mínimo inevitável; os estranhos que 

não podem ser fisicamente removidos por causa do teor indispensável dos serviços que prestam ao 

isolamento e autocontenção ilusória das ilhas cosmopolitas são culturalmente eliminados  jogados 

 
BAUMAN, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 53-55. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a globalização estimulou 
a) a disseminação do cosmopolitismo, que rompe as fronteiras étnicas, quando todos são viajantes. 
b) um novo tipo de cosmopolitismo, que reforça o etnocentrismo de classe e de origem étnica. 
c) a interação entre as culturas nativas, as classes e as etnias, alargando o cosmopolitismo dos 

viajantes de negócio. 
d) o desenvolvimento da alteridade através de uma cultura cosmopolita dos viajantes de negócios. 
e) a emergência de um novo tipo de viajantes de negócios, envolvidos com as comunidades e 

culturas nativas dos países, onde se hospedam. 

5. As relações amorosas, após os anos de 1960/1980, tenderam a facilitar os contatos feitos e desfeitos 

imediatamente, gerando uma gama de possibilidades de parceiros e experimentos de prazer. Essa 

-

se configure em compromisso, namoro ou outra modalidade institucional de relação. Os processos 

sociais que provocaram as mudanças nas relações amorosas, bem como suas consequências para o 

indivíduo e para a sociedade, têm sido problematizados por vários cientistas sociais. Assinale a 

alternativa em que o texto explica os sentidos das relações amorosas descritas acima.   
a)  às mulheres; muitas delas tentam 

atividades criadoras. A situação da mulher predispõe-na a procurar uma salvação na literatura e na 

arte. Vivendo à margem do mundo masculino, não o apreende em sua figura universal e sim 

através de uma visão singular; ele é para ela, não um conjunto de utensílios e conceitos e sim uma 

fonte de sensações e emoções; ela interessa-se pelas qualidades das coisas no que têm de gratuito 

 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. 5 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1980. p. 473.   

b) Hoje, no entanto, existe uma renovação, o que significa dizer que os cientistas, quando chegam 

através do seu conhecimento a esses problemas fundamentais, tentam por si próprios 

compreendê-los e fazem um apelo à sua própria reflexão. Nos próximos anos, por exemplo, após 

as experiências do Aspecto, a discussão sobre o espaço e sobre o tempo  problemas filosóficos 
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MORIN, E. A inteligência da complexidade. 2. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. p. 37. 

c) 

epidemias, enchentes, vulcões e guerras cobraram seu preço no passado, mas que grandes 

populações não se reproduzam por escolha individual é uma mudança histórica notável. Na 

Europa Ocidental, esse padrão está se estabelecendo em tempos de paz, sob condições de 

grande prosperidade, embora, sejam ainda visíveis oscilações conjunturais, significativas na 

 
THERBORN, G. Sexo e poder. São Paulo: Contexto, 2006. p. 446. 

d) 

prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, 

receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a 

arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira) de 

cinam e seduzem 

exibindo todas essas características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e 

resultados sem esforço.  
BAUMAN, Z. Amor líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p.21-22. 

e) a que ela produz, expande e exalta, no 

mesmo pacote em que gera e acalenta as criações mais sublimes da cultura.[...] Nesse sentido, 

talvez a primeira violência de que somos vítima, já no início do dia, é o jornalismo, sempre muito 

sequioso de retratar e reportar, nos mínimos detalhes, o que de mais contundente e chocante a 

 
NAFFAH NETO, A. Violência e ressentimento. In: CARDOSO, I. et al (Orgs). Utopia e mal-estar na cultura. São Paulo: 

Hucitec, 1997. p. 99. 

6. 
maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas e adquire grande parcela de seu conhecimento do 

mundo. O Lebenswelt [mundo em que vivemos], o principal objeto de nosso estudo e o principal alvo 

de nossas mensagens, estaria dolorosamente incompleto hoje se fosse privado dos ingredientes 

fornecidos pela TV on-line. Recusar-se a ver TV equivale a dar as costas a uma parte considerável, e 

ainda em crescimento, da experiência humana contemporânea. Essa é uma consideração que deveria 

orientar e ditar a seleção daquilo que os sociólogos devem ver, e não, lamentavelmente, sua estética 

ou outras preferências voltadas para a busca do prazer. Mas quem disse que o trabalho dos sociólogos 

deve ser  está fadado a ser   
BAUMAN, Z. P. Para que serve a sociologia? Diálogos com Michael Hviid Jacobsen e Keith Tester. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2015, p. 129 e 130.  

A partir do texto acima e de teorias sociológicas sobre mídias, publicidade e consumo, assinale o que 

for correto. 
(01) A televisão, em nossa sociedade, está relacionada ao entretenimento, o que anula o interesse de 

qualquer pesquisa objetiva sobre a sociedade a partir de sua observação. 
(02) A análise sociológica de telejornais, telenovelas, programação infantil, pode enfocar, por 

exemplo, concepções sobre natureza, educação, feminino, velhice e outros temas comunicados 

a milhares de pessoas. 
(04) Pesquisar programas televisivos é algo irrelevante para a sociologia contemporânea devido à baixa 

qualidade da programação. 
(08) Considerando o caráter subjetivo da pesquisa sociológica, seus praticantes devem se ocupar 

apenas daquilo que lhes seja agradável. 
(16) O papel social da TV como meio de expressão, canal midiático e mediador de publicidade e 

consumo, a torna um fenômeno sociologicamente relevante.  
Soma: (     )  

Analise a charge a seguir e responda à(s) questão(ões). 
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7. Leia o texto a seguir. 
A prudência sugere que, para qualquer pessoa que deseja agarrar uma chave sem perder tempo, 

nenhuma velocidade é alta demais; qualquer hesitação é desaconselhada, já que a pena é pesada. 

 
BAUMAN, Z. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 50. 

Com base na charge e na sociedade agorista, considere as afirmativas a seguir. 
I. Na sociedade agorista, o volume de informação disponível é superior ao que seria consumido por 

uma pessoa culta do século XIII ao longo da vida, o que gera a necessidade de proteção contra as 

informações indesejadas. 
II. Os sentimentos de felicidade ou a sua ausência derivam de esperanças e expectativas, assim como 

de hábitos aprendidos, e tudo isso tende a diferir de um ambiente social para outro. 
III. A modernização tecnológica, materializada em equipamentos, facilitou o acesso a produtos e 

transformou as ações eventuais em hábitos diários e comuns. 
IV. O consumo é uma condição estimulada pelo convívio humano e o consumismo, um aspecto 

permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos, natural e praticado por todos. 

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. 

8. 
E essa vocação só pode ser realizada delineando-se as mudanças e suas consequências, assim como 

investigando as estratégias de vida adequadas para lidar com suas exigências. Creio que um mundo 

que exige uma reorientação contínua é o hábitat natural da pesquisa sociológica e dos serviços que a 

 
BAUMAN, Z. Para que serve a sociologia? Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p. 59. 

Considerando o texto citado e conhecimentos sobre o surgimento e a institucionalização das 

Ciências Sociais, assinale o que for correto. 

(01)  Uma das tarefas da sociologia é mostrar como os problemas pessoais estão interligados a 

questões de ordem pública e coletiva. 

(02) A sociologia se constitui num tipo de conhecimento relevante tanto para os cientistas e 

especialistas quanto para todos aqueles afetados pelos resultados de suas pesquisas, ou seja, o 

grande público. 

(04) A sociologia é um conhecimento originário do mundo moderno e, como tal, se mostra superada 

pelas novas formas de interação e comunicação da pós-modernidade, não tendo mais lugar na 

sociedade contemporânea. 

(08) O pensamento sociológico e as metodologias por ele empregadas não utilizam recursos 

matemáticos ou estatísticos na constituição de análises sobre a história e a estrutura social de 

grupos ou nações. 
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(16) A sociologia é uma ciência, portanto estabelece problemas, dúvidas e questionamentos sobre a 

realidade. Por isso, ela é também uma forma de consciência, na medida em que permite 

desenvolver uma nova perspectiva sobre o próprio mundo em que vivemos. 
 Soma: (     ) 

9. TEXTO I 
O livro Cultura do narcisismo, escrito por Christopher Lasch em 1979, é um clássico. O texto de Lasch 

mostra como o que era diagnosticado como patologia narcísica ou limítrofe nos anos 50 torna-se uma 

-

personagem, com a consequente perda do sentimento de autenticidade. 
                           

TEXTO II 
Zigmunt Bauman: Afastar-se da percepção de mundo consumista e do tipo de atitude individualista 

contra o mundo e as pessoas não é uma questão a ponderar, mas uma obrigação determinada pelos 

limites de sustentabilidade desse modelo da vida que pressupõe a infinidade de crescimento 

econômico. Segundo esse modelo, a felicidade está obrigatoriamente vinculada ao acesso a lojas e ao 

consumo exacerbado. 
   . 

Considerando os textos, é correto afirmar que: 
a) para Bauman, as diretrizes liberais de crescimento econômico ilimitado prescindem de reflexão 

ética. 
b) ambos tratam do irracionalismo subjacente aos critérios de normalidade e de felicidade. 
c)  
d) a patologia narcísica analisada por Lasch é um fenômeno restrito ao domínio psiquiátrico. 
e) ambos abordam problemas historicamente superados pelas sociedades ocidentais modernas. 

10. O sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro Globalização: as consequências humanas, afirma que a 

‗globalização  tem sido apresentada como o destino irremediável do mundo, mas que, no fenômeno 

da globalização, há mais coisas do que pode o olho apreender, pois o fenômeno da globalização tanto 

divide como une.  
 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. (adaptado).  

Essa crítica do autor é, também, expressa em outras linguagens como na charge abaixo. 

 
Com base na charge e nas ideias de Zygmunt Bauman, pode-se afirmar que o fenômeno da 

globalização 
a) seleciona povos, países e setores que serão inseridos no processo, determinando a forma da 

inserção. 
b) uniformiza todos os países e atinge a todos da mesma maneira, sem distinção de etnia, credo e 

ideologia. 
c) distribui igualmente entre povos e países os produtos advindos do desenvolvimento econômico 

e tecnológico. 
d) transforma as nações em uma só, criando uma verdadeira ―aldeia global‖, na qual todos os povos 

são iguais. 
e) padroniza o mundo social, cultural, política e economicamente, reduzindo as desigualdades entre 

as nações. 



 

 
F

il
. 

QUESTÃO CONTEXTO    
  

 
Neste Dia dos Namorados, a Revista tenta entender como funciona a conquista em tempos de 

conectividade  como a rede tem influenciado o ciúme, o namoro e o caminho até a cara-metade? 
Não é de hoje que os solteiros buscam na internet uma forma de conhecer alguém especial. Dos 

tempos do bate-papo até os modernos aplicativos de encontros, a web é uma ferramenta que pode, 

não só facilitar a vida dos tímidos, como ajudar a encontrar pessoas com gostos parecidos  

aumentando as chances de o romance vingar. Para os neurotransmissores, a fase da conquista é 

extremamente benéfica, graças à ação da dopamina e da ocitocina, responsáveis pela motivação, 

confiança e criação de laços afetivos, segundo a psicóloga Lia Clerot. 
Naturalmente, a rede também tem seus lados pouco positivos. Ciúme em excesso, obsessão, 

distanciamento físico do par, tudo isso entra na lista de possíveis efeitos colaterais da vida amorosa on-

com que o seu círculo social aumente. Contudo, acho que é preciso ter cautela na utilização, como 

com celulares em punho e sem trocar uma palavra sequer. Nesse caso, os resultados podem ser 

 
Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/06/04/interna_revista_correio,599953/como-as-redes-

sociais-interferem-nos-relacionamentos-modernos.shtml>. 

 

Como o texto pose ser relacionado ao conceito de modernidade líquida? 

 

 

 

 

  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/06/04/interna_revista_correio,599953/como-as-redes-sociais-interferem-nos-relacionamentos-modernos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/06/04/interna_revista_correio,599953/como-as-redes-sociais-interferem-nos-relacionamentos-modernos.shtml
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A Sociologia é uma disciplina contemporânea que busca compreender e explicar os fenômenos sociais.  

Nessa medida, a única alternativa correta é a representada pela letra (d). 

2. e  

A única alternativa que apresenta a relação adequada entre a Sociologia e o senso comum, de acordo 

com o pensamento de Zygmunt Bauman, é a representada pela letra e, que afirma que um dos papéis 

centrais desempenhados pela Sociologia é a desnaturalização das concepções ou explicações dos 

deve ser estudado pela sociologia no 

sentido de tentar desnaturalizá-lo e, portanto, de compreender as razões para a existência de 

determinados fenômenos sociais. 

3. b 

Ainda que a questão do preconceito e do racismo esteja colocada de maneira mais nítida, verifica-se um 

movimento de manutenção do etnocentrismo e da intolerância. Isso pode ser percebido, sobretudo no 

caso da França, onde, em abril de 2011, entrou em vigor uma lei que proibia o uso do véu por mulheres 

muçulmanas em lugares públicas. 

4. b  

A questão exige do aluno leitura atenta do texto no enunciado. Ali, o autor faz referência explícita à forma 

maneira limit

étnicas não são superadas. Portanto, somente a alternativa [B] é correta.  

5. d 

O próprio título do livro de Zigmunt Bauman (Amor Líquido) já se mostra como indicio da adequação da 

sua teoria para a interpretação das relações afetivas contemporâneas. É assim que as relações sociais 

podem ser interpretadas no sentido da sociedade do consumo: fluidas e descartáveis. Na própria 

terminologia do autor, uma afetividade líquida.  

6. 2+16=18. Apenas as afirmações de número 2 e 16 estão corretas na medida em que o fragmento do texto 

de Bauman aponta para a relevância que possui a TV para a análise sociológica.  Todas as outras 

alternativas apresentam a TV como não possuindo relevância para a abordagem sociológica, o que não 

é verdadeiro de acordo com o texto de Bauman.  

7. d  

No livro de Zygmunt Bauman, Vida para consumo, há um capítulo intitulado 

 versus 

consumo constitui uma característica e ocupação de todos os seres humanos enquanto indivíduos, o 

consumismo é um atributo da sociedade. Portanto, a afirmação IV está errada, pois ela praticamente 

inverte o significado dos termos consumo e consumismo. 

8. 01+02+16=19 

As afirmativas [04] e [08] estão incorretas. A sociologia continua a ser importante, mesmo nesse 

contexto de pós-modernidade. Além disso, vale ressaltar que desde os estudos de Émile Durkheim 

sobre o suicídio, a estatística e a matemática continuam sendo importantes para as pesquisas 

sociológicas. 

9. b  

Os textos-base da questão fazem crítica ao estilo de uma sociedade que impõe critérios para a 

Dunker afirma que, para ser bem-sucedido, é necessário que haja a 

construção artificial de um personagem. 

geraria a perda da autenticidade. No mesmo sentido, Bauman aponta para a necessidade de se afastar de 

um modelo de felicidade imposto  vinculado ao consumo exacerbado  que por si só traz uma clara 

incongruência aos próprios limites de sustentabilidade, pois pressupõe crescimento infinito. 
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10. a  

A alternativa (b) está errada na medida em que o processo de globalização não atinge a todos da mesma 

maneira.  Já a alternativa (c) está equivocada porque a globalização não distribui nada igualmente, mas 

aumenta a desigualdade.  A letra (d), por sua vez, está errada, pois não se pode afirmar que todos os 

povos são iguais.  Por fim, a letra (e) não está correta, pois a globalização não reduz a desigualdade entre 

as nações.  Nesse sentido, apenas a letra (a) aparece como alternativa correta de acordo com o 

pensamento de Bauman. 

 

Questão contexto 

O texto se relaciona com o conceito de modernidade líquida uma vez que expõe a dinamicidade e 

liquidez das relações interpessoais através do uso das redes sociais. 
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Exercícios de refração da luz 
01/03 

out 
 

RESUMO   
 

Refração da Luz 
A refração da luz consiste na passagem da luz de um meio para outro acompanhada de variação em sua 

velocidade de propagação. A refração pode ocorrer com ou sem desvio. Veja a figura: 

 
 

Índice de Refração Absoluto de um Meio para uma dada Luz Monocromática 
Seja c a velocidade de propagação da luz no vácuo e v a velocidade de propagação de uma dada luz 

monocromática num determinado meio. A comparação entre c e v define a grandeza n, índice de refração: 

 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 

Obs.: 

a) n é uma grandeza adimensional 

b) para os meios materiais, sendo c > v, resulta n > 1  

c) para o vácuo, n =1 

d) para o ar n ≈ 1 

e) para um determinado meio material, temos para as diversas luzes monocromáticas: 

 
 

Leis de Snell-Descartes 
Observe a figura: 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-i0-N3qsEUIs/ToHYBdV0VlI/AAAAAAAAakk/nZocZCnf4vU/s1600/refr.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-7dcwgH5IRQ8/ToHe3uw2-FI/AAAAAAAAak8/Ctt1Cs249qQ/s1600/ene3.png
http://4.bp.blogspot.com/-fgmJ-09XHNg/ToHpQe77p6I/AAAAAAAAalE/mQPAlzdlBW0/s1600/refrilho.png
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A lei de Snell-Descartes afirma que: é constante, na refração, o produto do índice de refração do meio pelo 

seno do ângulo que o raio forma com a normal à superfície de separação, neste meio. 

Isto é: 

 

𝑛1. 𝑠𝑒𝑛𝑖 =  𝑛2. 𝑠𝑒𝑛𝑟 

 

Se n2 for maior do que n1, dizemos que o meio 2 é mais refringente do que o meio 1, resulta da lei de Snell-

Descartes que sen r < sen i e, portanto, r < i. 

Isto significa que: no meio mais refringente o raio de luz fica mais próximo da normal. 

 

Ângulo Limite e Reflexão Total 
Considere um raio de luz emitido por uma lâmpada imersa num meio n1 mais refringente que o meio n2. 

 
Para haver reflexão total duas condições devem ser obedecidas: 

meio menos refringente. 

ângulo limite, que 

corresponde a uma refração rasante: 

 

Dispersão Luminosa 
Quando a luz branca passa do ar para o vidro, por exemplo, temos o fenômeno da dispersão luminosa devido 

ao fato da luz vermelha ter a meio velocidade (índice de refração do vidro é mínimo) e a luz violeta a menor 

velocidade (índice de refração do vidro é máximo). 

Sendo assim: 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikzY-ahufVAhWIIpAKHeFUBRgQjRwIBw&url=http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3236/html/41_reflexin_total.html&psig=AFQjCNHMexTwuUkpG1Ia9J-rox7fk7Jw4Q&ust=1503360935428641
http://3.bp.blogspot.com/-rQoOdXn8yeA/TosTWBnAv6I/AAAAAAAAaoE/Lg9qkC_WPjg/s1600/reftot1.PNG
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5sKxh-fVAhVDDpAKHdtwA2QQjRwIBw&url=http://alunosonline.uol.com.br/fisica/dispersao-luz.html&psig=AFQjCNExKk6tbkbxJHwLMHlrJvaAsS-ytg&ust=1503361158678115
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Na dispersão luminosa, a luz violeta é a que mais se desvia, e a luz vermelha, a que menos se desvia. Podemos 

verifica-la num prisma. 

 
 

Refração na Atmosfera 
O ar atmosférico vai se tornando rarefeito à medida que a altitude aumenta. Consequentemente, o meio ar 

não é homogêneo em toda a sua extensão, tendo, próximo à superfície da Terra, índice de refração maior. 

A luz proveniente de uma estrela P, à medida que vai penetrando na atmosfera terrestre, percorre 

inicialmente regiões de menores índices de refração (menores densidade  menos desvios) para, em seguida, 

percorrer regiões de índices de refração cada vez maiores (maiores densidades  maiores desvios). Desse 

modo, a luz não se propaga em linha reta, mas um observador situado na superfície da Terra, tem sempre a 

esquema a seguir. 

 

 
 

 

 
A duração do dia é prolongada em virtude da refração da luz solar na atmosfera terrestre. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjioZDyhufVAhVDW5AKHW42C1sQjRwIBw&url=http://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/1676.htm&psig=AFQjCNExKk6tbkbxJHwLMHlrJvaAsS-ytg&ust=1503361158678115
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Dioptro Plano 
É o conjunto formado por dois meios refringentes diferentes separados por uma superfície plana. 

 
 

Como os raios de luz vindos da água, ao refratarem, afastam-se 

lápis forma-se acima da posição do ponto-objeto P. 

 

Formação de imagens através de um dioptro 
Considere um pescador que vê um peixe em um lago. O peixe encontra-se a uma profundidade H da 

superfície da água. O pescador o vê a uma profundidade h. Conforme mostra a figura abaixo: 

 

A fórmula que determina estas distâncias é: 

 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, 

consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a 

gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente 

e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo 

fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no 

combustível. 

Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio 

refratado?  

a) Mudou de sentido.    
b) Sofreu reflexão total.    
c) Atingiu o valor do ângulo limite.    
d) Direcionou-se para a superfície de separação.    
e) Aproximou-se da normal à superfície de separação.    

  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkem3jefVAhXGIJAKHWiRBXgQjRwIBw&url=http://fisikanarede.blogspot.com/2012/10/dioptro-plano-dispersao-luminosa.html&psig=AFQjCNEnerTLkErNgCPb6U4n93lOk19vRQ&ust=1503361855450621
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2. O fenômeno da miragem, comum em desertos, ocorre em locais onde a temperatura do solo é alta. 

Raios luminosos chegam aos olhos de um observador por dois caminhos distintos, um dos quais parece 

proveniente de uma imagem especular do objeto observado, como se esse estivesse ao lado de um 

 

Um modelo simplificado para a explicação desse fenômeno é mostrado na figura abaixo. 

 
 

O raio que parece provir da imagem especular sofre refrações sucessivas em diferentes camadas de ar 

próximas ao solo. 

Esse modelo reflete um raciocínio que envolve a temperatura, densidade e índice de refração de cada 

uma das camadas. 

O texto a seguir, preenchidas suas lacunas, expõe esse raciocínio. 

da densidade e _________________ do índice de refração; por isso, as refrações sucessivas do raio 

descendente fazem o ângulo de refração ______________ até que o raio sofra reflexão total, 

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.  

a) aumenta  diminuição  aumento  diminuir    
b) aumenta  diminuiēćo  diminuiēćo  diminuir    
c) diminui  aumento  aumento  aumentar    
d) diminui  aumento  diminuição  aumentar    
e) não varia  diminuição  diminuição  aumentar    

3. Um arco-íris forma-se devido à dispersão da luz do Sol em gotas de água na atmosfera. 

Após incidir sobre gotas de água na atmosfera, raios de luz são refratados; em seguida, eles são 

totalmente refletidos e novamente refratados. 

Sabe-se que o índice de refração da água para a luz azul é maior que para a luz vermelha. 

 

Considerando essas informações, assinale a alternativa em que estão mais bem representados os 

fenômenos que ocorrem em uma gota de água e dão origem a um arco-íris.  

a)  

c)  

b)  

d)  
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4. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando 

uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar 

abaixo da posição em que enxerga o peixe. 

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz  

a) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.    
b) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.    
c) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.    
d) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.    
e) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.    

5. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 1m  de comprimento, pende, 

verticalmente, a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 cm  de raio. A boia flutua, em 

equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a figura. 

 
Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00  e que o índice de refração absoluto da água 

da piscina é 1,25,  a parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá 

comprimento máximo igual a  

a) 45 cm.     

b) 85 cm.     

c) 15 cm.     

d) 35 cm.     

e) 65 cm.     

6. As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a 

manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.  
Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 29 fev. 2012.  

Esse fenômeno óptico é consequência da  
a) refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.     

b) reflexão da luz ao incidir no solo quente.    

c) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.    

d) dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    

e) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    

7. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras ópticas, que permitem acessos à 

internet com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por 

exemplo, 80 filmes. No Brasil a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo (Mbps), ou 

seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta 

basicamente de um material dielétrico (sílica ou plástico), segundo uma estrutura cilíndrica, 

transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, também de 

material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica 

acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento, for  
a) superior e ocorrer difração.    

b) superior e ocorrer reflexão interna total.    

c) inferior e ocorrer reflexão interna parcial.    

d) inferior e ocorrer interferência destrutiva.    

e) inferior e ocorrer interferência construtiva.  
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8. Resolver a questão com base nas informações a seguir. 
O efeito causado pela incidência da luz solar sobre um vidro, dando origem a um feixe colorido, é 

conhecido como dispersão da luz branca. Este fenômeno é resultado da refração da luz ao atravessar 

meios diferentes, no caso, do ar para o vidro. Na superfície de separação entre os dois meios, a luz 

sofre um desvio em relação à direção original de propagação desde que incida no vidro em uma 

direção diferente da direção normal à superfície. 

A tabela a seguir informa os índices de refração de um tipo de vidro para algumas das diferentes cores 

que compõem a luz branca. 

 

Cor 
Índice de refração do 

vidro relativo ao ar 

Vermelho 1,513 

Amarelo 1,517 

Verde 1,519 

Azul 1,528 

Violeta 1,532 

A partir das informações e da tabela apresentadas, em relação a um raio de luz branca proveniente do 

ar que incide no vidro, é correto afirmar que  

a) as cores são percebidas porque o vidro apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração 

para todas elas.    

b) há a predominância da luz verde porque o índice de refração do vidro para essa cor aproxima-se 

da média dos índices para todas as cores.    

c) a luz violeta é a que sofre menor desvio.    

d) a luz vermelha é a que sofre maior desvio.    

e) a luz azul sofre desvio maior do que a luz vermelha.    

9. Certa piscina contém água, de índice de refração absoluto igual a 4 3,  e sua base se encontra 3,00 m  

abaixo da superfície livre.  

 

Quando uma pessoa, na beira da piscina, olha perpendicularmente para seu fundo (base), terá a 

impressão de vê-lo 

Dado: Índice de refração absoluto do ar n 1=   

a) 2,25 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

b) 1,33 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

c) 0,75 m  mais próximo, em relação à profundidade real.    

d) 1,33 m  mais distante, em relação à profundidade real.    

e) 0,75 m  mais distante, em relação à profundidade real.    
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10. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 1,33 m.  
Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático, emitido pela fonte, que 

forma um pequeno ângulo α  com a normal da superfície da água, e que, depois de refratado, forma 

um pequeno ângulo β  com a normal da superfície da água, conforme o desenho.  

 
 

Dados: sendo os ângulos α  e β  pequenos, considere tg senα α  e tg sen .β β  

índice de refração da água: nágua=1,33 

índice de refração do ar: nar=1  
a) 0,80 m     

b) 1,00 m     

c) 1,10 m     

d) 1,20 m     

e) 1,33 m    

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Uma haste luminosa de 2,5 m de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de 

2,26 m de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. 

Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser 

vista por observadores que estejam fora da água. 

 

Considere que o índice de refração do ar seja 1,0, o da água da piscina 
4

,
3

 sen 48,6° = 0,75 e tg 48,6° 

= 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do 

comprimento da haste igual a  

a) 70%.    

b) 60%.    

c) 50%.    

d) 20%.    

e) 40%.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Como os ângulos de incidência e refração são definidos no intervalo de 0° a 90°, o menor ângulo tem 

menor seno. Sendo fixo e não nulo o ângulo de incidência, apliquemos a lei de Snell às duas situações, 

gasolina não adulterada e gasolina adulterada. 

1 2
2 1

1

2
2 1 2 1

sen i
1,4

sen r sen i sen r 1,4
  0,74    sen r 0,74 sen r   

sen i sen r sen i 1,9
1,9

sen r
sen r sen r     r r .

                                   


=


   = =  = 

 =

   

 

Portanto o raio refratado no caso da gasolina adulterada é menor do que para a gasolina não adulterada. 

Isso significa que o raio refratado aproximou-se da normal à superfície de separação.  

2. c 

 
O asfalto se aquece, aquecendo as camadas de ar próximas a ele; quanto mais baixa a camada, maior a 

sua temperatura. Por isso a temperatura do ar diminui com a altura da camada. O ar quente sobe, fazendo 

com que as camadas mais baixas se tornem mais rarefeitas. Portanto, há aumento da densidade com a 

altura da camada. Consequentemente, o índice de refração também sofre um aumento, sendo as 

camadas inferiores menos refringentes. A passagem de um raio de uma camada (+) refringente para outra 

( ) refringente faz com que o raio se afaste da normal na trajetória descendente, fazendo aumentar o 

ângulo de refração, até atingir o ângulo limite e a reflexão total, acontecendo o inverso na trajetória 

ascendente.   

3. a 

De acordo com a Lei de Snell: 
gota ar

ar gota

n n sen isen i
sen r

sen r n n
=  =  

Como o índice de refração da gota é maior para a luz azul, essa radiação apresenta menor ângulo de 

refração a v(r r )  ou seja, sofre maior desvio ao se refratar. 
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4. e 

 
A figura mostra um raio refletido pelo peixe, que atinge o olho do observador. Ao refratar-se da água 

para o ar, ele sofre desvio em sua trajetória. O observador vê a imagem do peixe acima de sua posição 

real.  

5. b 

Na figura, o ângulo θ  é o ângulo limite e h  é o comprimento máximo da parte visível da haste. 

 
Aplicando a lei de Snell: 

água ar
1

n sen n sen90   1,25 sen 1  sen   sen 0,8.
1,25

θ θ θ θ=   =  =  =  

 

Pela relação fundamental da trigonometria: cos 0,6.θ =  

No triângulo retângulo ABC,  tem-se: 

0,2 sen 0,2 0,8 0,2 4 0,2 3,4
tg         0,6 4 4h  h  

1 h cos 1 h 0,6 1 h 3 1 h 4

h 0,85 m  h 85 cm.

θ
θ

θ
=  =  =  =  = −  = 

− − − −

=  =

 

6. a 

A figura ilustra a situação mostrando dois raios de luz recebidos pelo observador. O raio 1 por incidência 

direta e o raio 2, após reflexão total nas camadas de ar próximas do chão quente. 

 
7. b 

Na fibra óptica, a luz fica confinada no interior do núcleo, sem penetrar na casca, sendo conduzida por 

reflexão total, fenômeno que somente é possível quando o sentido de propagação da luz é do meio mais 

refringente para o menos refringente. Portanto, o índice de refração do núcleo é maior que o da casca.  

8. e 
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Da Lei de Snell:  

=  =vidro ar

ar vidro

n n seniseni
senr

senr n n
. Por essa expressão, vemos que a luz que apresenta menor ângulo de 

refração (a que mais desvia) é a que apresenta maior índice de refração, no caso o violeta. Aliás, os desvios 

crescem na sequência mostrada na figura: Vermelha (Vm), Alaranjada (Al), Amarela (Am), Verde (Vd), 

Azul (Az) e Violeta (Vl).  

9. c 

Aplicando a equação do dioptro plano, Calculamos a profundidade aparente i(h )  da piscina para essa 

pessoa. 

ari i
i

o ág

nh h 1
        h 2,25 m.

4h n 3
3

=  =  =  

 

Portanto, a imagem é sobrelevada de 0,75 m.   

10. b 

Aplicando a equação do dioptro plano para pequenos ângulos: 

obs ari i i

o obj águra

i

n nd d d 1
          

d n 1,33 n 1,33 1,33

d 1 m.

=  =  = 

=

  

 

Questão Contexto  
 

d 

A figura ilustra o fenômeno ocorrido. 

 
Aplicando a Lei de Snell para o dioptro ar-água: 

( )água ar
4 1 3

n seni n sen90    seni 1 1   seni     seni .
43 4

3

=   =  =  =  

Da tabela dada: i = 48,6°    tgi = 1,13. 

Mas, da figura: 
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R 2,26 2,26
tgi     1,13     h    h 2 m.

h h 1,13
=  =  =  =  

Ainda da figura, a parte visível da haste (y) é: 

y h H    y H h 2,5 2    y 0,5 m.+ =  = − = −  =  

Em valores percentuais: 

  

(%)

(%)

0,5 50
y 100   

2,5 2,5

y 20%.

=  = 

=
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Lentes: método gráfico 
01 

out 
 

RESUMO   
 

 

Lentes 

São formadas por calotas transparentes com um índice de refração diferente do meio onde estão inseridas. 

 
 
Representação 

 
 

- Comportamento: o comportamento de uma lente (divergente ou convergente) está relacionado com o 

índice de refração do meio e da lente, além do formato da lente. 

Caso mais comum: lente de vidro imersa no ar. 

Índice de refração da lente é maior do que o do meio: 

Lente biconvexa (bordas finas): comportamento convergente 

Lente bicôncava (bordas grossas): comportamento divergente 

 

 
 
Caso incomum: lente oca com ar imersa na água. 

Índice de refração da lente é menor do que o do meio: 

Lente biconvexa (bordas finas): comportamento divergente 

Lente bicôncava (bordas grossas): comportamento convergente 
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Em resumo, sendo n2 o índice de refração absoluto do material com que a lente e feita e n1 o índice de refração 

absoluto do meio onde a lente esta imersa, temos os casos resumidos na tabela: 

 
 

Raios principais nas lentes 
• O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refratado pelo foco (vice versa). 

• O raio luminoso que incide no centro óptico não muda de trajetória. 

 

 
 

 
As lentes convergentes formam imagens com iguais classificações que os espelhos côncavos. 

 

 
Quando o objeto encontra-se entre o foco e a lente a imagem é virtual, direita e maior. 

 



 

 
F

ís
. 

 
 

As lentes divergentes formam imagens com iguais classificações que os espelhos convexos. 

 

 
 

A imagem formada na lente divergente é virtual, direita e menor. 

 

Dica: para lembrar a classificação da lente divergente (e também do espelho esférico convexo), lembre-se 

do olho mágico da porta. É uma lente DE VER GENTE (divergente) e sua imagem é menor (a pessoa parece 

pequena), direita (a pessoa aparece de pé) e a imagem direita é virtual. 

 

Para resolver exercícios com contas é preciso conhecer a convenção de sinais. 

 

• Distância focal = f 

• Distância entre o objeto e a lente = p 

• D  

• Tamanho do objeto = o 

• Tamanho da imagem = i 

• Aumento linear transversal = A 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. A figura representa um objeto luminoso P no eixo principal de uma lente convergente L. Quando o 

objeto P está na posição A, o raio de luz que parte de P passa, após refratar-

simétrico de A em relação a L: 

 
Em seguida, o objeto P se aproxima da lente, posicionando-se no ponto B, conforme a figura. 

 
O raio de luz que parte do objeto P, posicionado em B, após refratar-se 

na lente, assume: 

a) a direção 1.  

b) a direção 2. 

c) a direção 3. 

d) a direção 4. 

e) uma direção diferente das indicadas. 

2. A figura representa uma lente esférica simétrica de vidro, imersa no ar, diante da qual está a superfície 

refletora de um espelho esférico côncavo, cujo raio de curvatura vale 60 cm. O vértice do espelho 

dista 40 cm do centro óptico da lente. 

 

 
Raios luminosos paralelos entre si e ao eixo óptico comum à lente e ao espelho incidem no sistema. 

Sabendo que os raios emergentes do sistema se sobrepõem aos incidentes: 

a) classifique a lente como biconvexa ou bicôncava; 

b) obtenha o valor absoluto de sua distância focal. 
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3. Na figura a seguir, em relação ao instrumento óptico utilizado e às características da imagem nele 

formada, é possível afirmar que é uma imagem  

 
a) real, formada por uma lente divergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e a 

lente.  

b) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e 

a lente.  

c) virtual, formada por uma lente divergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e a 

lente.  

d) real, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado entre o foco objeto e o 

ponto anti-principal objeto da lente.  

e) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto (livro) colocado sobre o foco objeto 

da lente. 

4. Um feixe de raios luminosos incide sobre uma lente Lo, paralelamente ao seu eixo principal e, após 

atravessá-la, converge para um ponto sobre o eixo principal localizado a 25 cm de distância do centro 

óptico, como mostra a figura (1). No lado oposto ao da incidência coloca-se outra lente L1, divergente 

com o mesmo eixo principal e, por meio de tentativas sucessivas, verifica-se que quando a distância 

entre as lentes é de 15 cm, os raios emergentes voltam a ser paralelos ao eixo principal, como mostra 

a figura (2). 

 
Calcule, em módulo, a distância focal da lente L1. 

5. Nesta figura, está representado o perfil de três lentes de vidro. 

 
Newton quer usar essas lentes para queimar uma folha de papel com a luz do Sol.  

Para isso, ele pode usar apenas  

a) a lente i.  

b) a lente ii.  

c) as lentes i e iii. 

d) as lentes ii e iii. 



 

 
F

ís
. 

6. Nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, não é conveniente molhar as folhas, 

 

 
Observando as figuras, conclui- tas depositadas 

sobre as folhas planas assumem formatos de objetos ópticos conhecidos como lentes  

a) biconvexas, que têm a propriedade de dispersar a radiação solar.  

b) bicôncavas, que têm a propriedade de dispersar a radiação solar.  

c) plano-convexas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar.  

d) plano-côncavas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar.  

e) convexo-côncavas, que têm a propriedade de concentrar a radiação solar. 

7. Analisando os três raios notáveis de lentes esféricas convergentes, dispostas pelas figuras abaixo, 

podemos afirmar que: 

 
a) Apenas um raio está correto.  

b) Apenas dois raios são corretos.  

c) Os três raios são corretos.  

d) Os raios notáveis dependem da posição do objeto, em relação ao eixo principal.  

e) Os raios notáveis dependem da posição da lente, em relação ao eixo principal. 

8. Considere as situações seguintes.  

I. Você vê a imagem ampliada do seu rosto, conjugada por um espelho esférico.  

II. Um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor 

direito.  

III. Uma aluna projeta, por meio de uma lente, a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o 

tampo da sua carteira.  

A respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar que  

a) as três são virtuais.  

b) I e II são virtuais; III é real.  

c) I é virtual; II e III são reais.  

d) I é real; II e III são virtuais.  

e) as três são reais. 

9. Coloca-se uma pequena lâmpada L no foco principal de uma lente biconvexa de índice de refração nL 

imersa em um líquido de índice de refração n1. Essa situação está esquematizada abaixo. 

 
Mantendo-se a posição da lâmpada em relação à lente e imergindo-se o conjunto em outro líquido de 

índice de refração n2, obteve-se o seguinte percurso para os raios luminosos: 
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É correto afirmar que: 

a) n2 > n1 > nL  

b) n2 = nL > n1  

c) nL > n2 > n1  

d) n2 > nL > n1 

e) nL = n1 > n2 

10. Fotógrafos amadores e profissionais estão utilizando cada vez mais seus smartphones para tirar suas 

fotografias. A melhora na qualidade das lentes e dos sensores ópticos desses aparelhos estão 

popularizando rapidamente a prática da fotografia, e o número de acessórios e lentes, que se acoplam 

aos aparelhos, só cresce. Um experimento foi conduzido a fim de produzir um acessório que consiste 

de uma lente convexa. A distância d da imagem real formada por um objeto posicionado sobre o eixo 

da lente, a uma distância D até ela, foi anotada em um gráfico.  

A figura que representa, de forma CORRETA, o resultado do gráfico desse experimento é 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Um recipiente vazio, perfeitamente transparente, no formato de uma lente esférica delgada gaussiana, 

de raio a, é preenchido com água límpida e cristalina até a metade de sua capacidade (Figura 1). 

 
Essa lente é então fixada a uma determinada distância de uma fotografia quadrada de lado 3a (Figura 

2), tendo seus centros geométricos alinhados (Figura 3). 

 
Considerando que o sistema lente-fotografia esteja imerso no ar, um observador na posição O (Figura 

3), poderá observar, dentre as opções abaixo, a imagem da situação apresentada, como sendo 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

 imagem. Em 

B, o objeto encontra-se no foco principal objeto da lente, fazendo com que a luz refratada por esta 

assuma a direção 2. 

2.  

a) bicôncava;  

b) 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. b 

O instrumento óptico utilizado é uma lupa, que consiste de uma lente convergente na qual o objeto é 

posicionado entre o foco objeto e o centro óptico da lente. No esquema abaixo, traçamos a imagem i, 

virtual, direita e maior, que uma lupa L conjuga a um objeto real o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. d 

Para que os raios de luz incidam paralelamente em L0 e se refratem também paralelamente em L1, os focos 

F0 e F1 devem coincidir. 
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5. c 

Para queimar uma folha de papel com a luz do Sol, a lente deve ser convergente. Sendo nvidro > nar, 

concluímos que a lente deve ser de bordas finas. É o caso das lentes I e III. 

6. c 

As gotas assumem a forma de um hemisfério, formando uma lente plano-convexa, imersa no ar. Como 

o índice de refração da água é maior que o do ar, essas lentes tornam-se convergentes, concentrando a 

radiação solar. 

7. c 

Os três raios são corretos, pois satisfazem perfeitamente às propriedades dos raios luminosos ao 

passarem pelas lentes esféricas convergentes. 

8. b 

9. d 

Em operação imersa no líquido de índice de refração n1, a lente apresenta comportamento convergente, 

logo: 

 

 

 

 

 

 

10. e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão Contexto 
b 
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Exercícios de espelhos esféricos 
03 

out 
 

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 (método geométrico) 
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 

 

Formação de imagem (Método analítico) 
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 
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● 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`
 

 

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
 

 

- s 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. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas porque, dependendo da posição 

relativa entre objeto e imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na 

figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. 

Fazendo uso de raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto 

 

 
a) se encontra entre F e V e aponta na direção da imagem.    

b) se encontra entre F e C e aponta na direção da imagem.    

c) se encontra entre F e V e aponta na direção oposta à imagem.    

d) se encontra entre F e C e aponta na direção oposta à imagem.    

2. Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1,0 m, na 

figura 1. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até cinco vezes 

maiores do que as de um objeto colocado diante dele. 

 
Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear 

conseguido quando o lápis estiver a 10 cm do vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo 

principal, e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho, para que sua imagem fosse 

direita e ampliada cinco vezes.  

3. 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.     
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4. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico 

côncavo. 

Considere os seguintes dados: 

•  comprimento do lápis = 10 cm; 

•  distância entre o foco e o vértice = 40 cm; 

•  distância entre o lápis e o vértice = 120 cm. 

Calcule o tamanho da imagem do lápis.  

5. Em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de 

Natal cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. 

 
É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal 

formaria uma imagem  

a) virtual ampliada.    

b) virtual reduzida.    

c) real ampliada.    

d) real reduzida.    

6. 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.    

7. Sobre o comportamento dos espelhos esféricos, assinale a alternativa correta.  

a) Se um objeto real estiver no centro de curvatura de um espelho esférico sua imagem será real, 

direita e de mesmo tamanho que a do objeto.    
b) Os raios de luz que incidem, fora do eixo principal, sobre o vértice de um espelho esférico 

refletem-se passando pelo foco desse espelho.    
c) Os espelhos esféricos côncavos só formam imagens virtuais, sendo utilizados, por exemplo, em 

portas de garagens para aumentar o campo visual.    
d) Os espelhos convexos, por produzirem imagens ampliadas e reais, são bastante utilizados por 

dentistas em seu trabalho de inspeção dental.    
e) Os espelhos utilizados em telescópios são côncavos e as imagens por eles formadas são reais e se 

localizam, aproximadamente, no foco desses espelhos.    
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8. Em relação aos espelhos esféricos, analise as proposições que se seguem: 

(1) A reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho é denominada de eixo secundário. 

(3) O ponto de encontro dos raios refletidos ou de seus prolongamentos, devido aos raios incidentes 

paralelos ao eixo principal, é denominado de foco principal. 

(5) O espelho côncavo tem foco virtual, e o espelho convexo, foco real. 

(7) Todo raio de luz que incide passando pelo foco, ao atingir o espelho, é refletido paralelo ao eixo 

principal. 

(9) Quando o objeto é posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo, conclui-

se que a imagem é real, invertida e maior do que o objeto. 

A soma dos números entre parênteses que correspondem aos itens corretos é igual a  

a) 25    

b) 18    

c) 19    

d) 10    

e) 9    

9. A imagem de um objeto forma-se a 40 cm de um espelho côncavo com distância focal de 30 cm. A 

imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3 cm de altura. 

a) Determine a posição do objeto. 

b) Construa o esquema referente à questão representando objeto, imagem, espelho e raios 

utilizados e indicando as distâncias envolvidas.  

10. Na entrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho convexo utilizado 

para monitorar a região externa da loja, como representado na figura. A distância focal desse espelho 

tem módulo igual a 0,6 m  e, na figura, pode-se ver a imagem de dois veículos que estão estacionados 

paralelamente e em frente à loja, aproximadamente a 3 m  de distância do vértice do espelho. 

 
 

Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule: 

a) a distância, em metros, da imagem dos veículos ao espelho. 

b) a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por 

d  na figura, e o comprimento real do diâmetro desse pneu.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. a 

A figura mostra o traçado dos raios, determinando a posição do objeto. 

   
2. Dados: R = 1 m; p1 = 10 cm; A2 = 5. 

A distância focal desse espelho é: 

R 1
f 0,5 m    f 50 cm.

2 2
= = =  =  

 

Para o objeto a 10 cm do espelho, o aumento (A1) pode ser calculado pela equação do aumento linear 

transversal: 

1 1
1

f 50 50
A     A 1,25.

f p 50 10 40
= = =  =

− −
 

Para que a imagem fosse direita e ampliada cinco vezes o aumento seria A2 = +5. Para tal, a distância do 

objeto ao espelho seria p2.  

Aplicando novamente a expressão do aumento: 

2 2 2
2 2

f 50
A     5 50 p 10    p 40 cm.

f p 50 p
=  = = − =  =

− −
   

3. 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

= +

= +


=

=  =
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4. Dados: f = 40 cm; p = 120 cm; h = 10 cm. 

Aplicando as equações dos espelhos esféricos: 

p f1 1 1 120 40
    p '     p ' 60 cm.

p' f p p f 80

h' p ' h' 60
        h' 5 cm.

h p 10 120


= −  = =  =

−

=  =  =

   

5. b 

A superfície da bola de Natal comporta-se como um espelho esférico convexo. Como Jerry é um objeto 

real, sua imagem conjugada pela bola seria: virtual, direita e reduzida, entre a superfície da bola e o seu 

centro.   

6. 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.   

7. e  

O telescópio é usado para observar os astros, objetos muito distantes (impróprios). A abscissa de um 

objeto impróprio é considerada infinita (p )→  . 

Da Equação dos Pontos Conjugados: 

1 1 1

f p p' 1 1 1 1
  0         p ' f.

1 f p ' p ' f
p     0

p


= +


= +  =  =

 →   →


   

8. c 

(1) Errado: eixo principal; 

(3) Correto: por definição de foco; 

(5) Errado: ao contrário; 

(7) Correto: princípio da reversibilidade; 

(9) Correto: Observe o esquema abaixo. 

   
9.  

 a) 

1 1 1

f p p'
= +

   

 
1 1 1

30 p 40
= +  

 
1 1 1 4 3

p 120 cm
p 30 40 120

−
= − = → =  

b) 
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10. Observação: Notar que por o espelho ser convexo, a distância focal é menor que zero (negativa). 

a) Utilizando a equação de Gauss, temos que: 

1 1 1

f p p'

1 1 1

p' 0,6 3

p' 0,5 m

= +

= −
−

= −

 

Assim, se a distância da imagem para o espelho é d: 

d p'

d 0,5 m

=

=
  

b) O que o item está questionando é o aumento transversal da lente. Assim,  

( )0,5i d p'
A

o o p 3

d 1

o 6

− −−
= = = =

=
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Exercícios de espelhos esféricos 
04 

out 
 

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 (método geométrico) 
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 

 

Formação de imagem (Método analítico) 
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 
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● 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`
 

 

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
 

 

-

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. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um palito de fósforo, de 8 cm de comprimento, é colocado a 80 cm de distância de um espelho 

esférico convexo. A imagem do palito possui comprimento de 1,6 cm e a mesma orientação deste. 

Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal do espelho vale:  

a) 10 cm    

b) 20 cm    

c) 30 cm    

d) 40 cm    

e) 50 cm    

2. Um lápis com altura de 20cm  é colocado na posição vertical a 50cm  do vértice de um espelho 

côncavo. A imagem conjugada pelo espelho é real e mede 5cm.  

Calcule a distância, em centímetros, da imagem ao espelho.  

3. Um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo para sua bicicleta. Se ele observar a 

imagem de seu rosto conjugada com esse espelho, vai notar que ela é sempre  

a) direita, menor que o seu rosto e situada na superfície do espelho.    

b) invertida, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.    

c) direita, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.    

d) invertida, maior que o seu rosto e situada atrás na superfície do espelho.    

e) direita, maior que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.    

4. Um salão de beleza projeta instalar um espelho que aumenta 1,5  vezes o tamanho de uma pessoa 

posicionada em frente a ele. Para o aumento ser possível e a imagem se apresentar direita (direta), a 

pessoa deve se posicionar, em relação ao espelho,  

a) antes do centro de curvatura.    

b) no centro de curvatura.    

c) entre o centro de curvatura e o foco.    

d) no foco.    

e) entre o foco e o vértice do espelho.    

5. A tecnologia dos raios laser é utilizada em inúmeras aplicações industriais, tais como o corte de 

precisão, a soldagem e a medição de grandes distâncias. Guardadas suas características especiais, o 

laser pode sofrer absorção, reflexão e refração, como qualquer outra onda do espectro luminoso. 

Sobre esses fenômenos da luz, é correto afirmar que um feixe de laser,  

a) ao atravessar do ar para outro meio, muda a direção original de propagação, para qualquer que 

seja o ângulo de incidência.    

b) ao atravessar da água para o vácuo, propaga-se com velocidade maior na água e, por esse motivo, 

a água é considerada um meio menos refringente que o vácuo.    

c) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho convexo, paralelamente ao seu 

eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho.    

d) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, paralelamente ao seu 

eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho.    

e) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, incidindo no centro de 

curvatura do espelho, reflete-se passando pelo foco desse espelho.    
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6. A litografia produzida pelo artista gráfico holandês M. C. Escher (1898 - 1972) comporta-se como um 

espelho convexo, no qual o artista, situado a 90 cm do espelho, observa sua imagem, refletida na 

superfície da esfera refletora, com um tamanho dez vezes menor. 

 
Nessas condições, o módulo da distância focal do espelho, em centímetros, é igual a  

a) 1    

b) 3    

c) 5    

d) 10    

e) 20    

7. Para espelhos esféricos nas condições de Gauss, a distância do objeto ao espelho, p, a distância da 

imagem ao espelho, p', e o raio de curvatura do espelho, R, estão relacionados através da equação 

1 1 2
    

p p ' R

   
+ =   

   
. O aumento linear transversal do espelho esférico é dado por A = - p'/p, onde o 

sinal de A representa a orientação da imagem, direita quando positivo e invertida, quando negativo. 

Em particular, espelhos convexos são úteis por permitir o aumento do campo de visão e por essa razão 

são frequentemente empregados em saídas de garagens e em corredores de supermercados. A figura 

a seguir mostra um espelho esférico convexo de raio de curvatura R. Quando uma pessoa está a uma 

distância de 4,0 m da superfície do espelho, sua imagem virtual se forma a 20 cm deste, conforme 

mostra a figura. Usando as expressões fornecidas acima, calcule o que se pede. 

 
a) O raio de curvatura do espelho. 

b) O tamanho h da imagem, se a pessoa tiver H = 1,60 m de altura.  
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8. Um objeto é colocado a 30 cm de um espelho esférico côncavo perpendicularmente ao eixo óptico 

deste espelho. A imagem que se obtém é classificada como real e se localiza a 60 cm do espelho. Se 

o objeto for colocado a 10 cm do espelho, sua nova imagem  

a) será classificada como virtual e sua distância do espelho será 10 cm.     

b) será classificada como real e sua distância do espelho será 20 cm.     

c) será classificada como virtual e sua distância do espelho será 20 cm.     

d) aumenta de tamanho em relação ao objeto e pode ser projetada em um anteparo.     

e) diminui de tamanho em relação ao objeto e não pode ser projetada em um anteparo.    

9. Os elevados custos da energia, aliados à conscientização da necessidade de reduzir o aquecimento 

global, fazem ressurgir antigos projetos, como é o caso do fogão solar. Utilizando as propriedades 

reflexivas de um espelho esférico côncavo, devidamente orientado para o Sol, é possível produzir 

aquecimento suficiente para cozinhar ou fritar alimentos. Suponha que um desses fogões seja 

constituído de um espelho esférico côncavo ideal e que, num dado momento, tenha seu eixo principal 

alinhado com o Sol. 

 
Na figura, P1 a P5 representam cinco posições igualmente espaçadas sobre o eixo principal do espelho, 

nas quais uma pequena frigideira pode ser colocada. P2 coincide com o centro de curvatura do espelho 

e P4, com o foco. Considerando que o aquecimento em cada posição dependa exclusivamente da 

quantidade de raios de luz refletidos pelo espelho que atinja a frigideira, a ordem decrescente de 

temperatura que a frigideira pode atingir em cada posição é:  

a) P4 > P1 = P3 = P5 > P2.    

b) P4 > P3 = P5 > P2 > P1.    

c) P2 > P1 = P3 = P5 > P4.    

d) P5 = P4 > P3 = P2 > P1.    

e) P5 > P4 > P3 > P2 > P1.    

10. Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm  de uma parede e a 20 cm  de um espelho côncavo, que 

projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. 

 
Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é  

a) 15 cm.     

b) 20 cm.     

c) 30 cm.     

d) 25 cm.     

e) 35 cm.     
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. a 

A figura mostra o traçado dos raios, determinando a posição do objeto. 

   
2. Dados: R = 1 m; p1 = 10 cm; A2 = 5. 

A distância focal desse espelho é: 

R 1
f 0,5 m    f 50 cm.

2 2
= = =  =  

Para o objeto a 10 cm do espelho, o aumento (A1) pode ser calculado pela equação do aumento linear 

transversal: 

1 1
1

f 50 50
A     A 1,25.

f p 50 10 40
= = =  =

− −
 

Para que a imagem fosse direita e ampliada cinco vezes o aumento seria A2 = +5. Para tal, a distância do 

objeto ao espelho seria p2.  

Aplicando novamente a expressão do aumento: 

2 2 2
2 2

f 50
A     5 50 p 10    p 40 cm.

f p 50 p
=  = = − =  =

− −
   

3. 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

= +

= +


=

=  =
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4. Dados: f = 40 cm; p = 120 cm; h = 10 cm. 

Aplicando as equações dos espelhos esféricos: 

p f1 1 1 120 40
    p '     p ' 60 cm.

p' f p p f 80

h' p ' h' 60
        h' 5 cm.

h p 10 120


= −  = =  =

−

=  =  =

   

5. b 

A superfície da bola de Natal comporta-se como um espelho esférico convexo. Como Jerry é um objeto 

real, sua imagem conjugada pela bola seria: virtual, direita e reduzida, entre a superfície da bola e o seu 

centro.   

6. 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.   

7. e  

O telescópio é usado para observar os astros, objetos muito distantes (impróprios). A abscissa de um 

objeto impróprio é considerada infinita (p )→  . 

Da Equação dos Pontos Conjugados: 

1 1 1

f p p' 1 1 1 1
  0         p ' f.

1 f p ' p ' f
p     0

p


= +


= +  =  =

 →   →


   

8. c 

(1) Errado: eixo principal; 

(3) Correto: por definição de foco; 

(5) Errado: ao contrário; 

(7) Correto: princípio da reversibilidade; 

(9) Correto: Observe o esquema abaixo. 

   
9.  

 a) 

1 1 1

f p p'
= +

   

 
1 1 1

30 p 40
= +  

 
1 1 1 4 3

p 120 cm
p 30 40 120

−
= − = → =  

b) 
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10. Observação: Notar que por o espelho ser convexo, a distância focal é menor que zero (negativa). 

a) Utilizando a equação de Gauss, temos que: 

1 1 1

f p p'

1 1 1

p' 0,6 3

p' 0,5 m

= +

= −
−

= −

 

Assim, se a distância da imagem para o espelho é d: 

d p'

d 0,5 m

=

=
  

b) O que o item está questionando é o aumento transversal da lente. Assim,  

( )0,5i d p'
A

o o p 3

d 1

o 6

− −−
= = = =

=
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RESUMO   
 

 

Principais fenômenos climáticos 
El Niño e La Niña: O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a 

sete anos. Refere-se ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do Oceano Pacífico próximas à 

Linha do Equador e à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região equatorial. 

Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 15 m/s, 

aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm maior do que 

as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam as águas 

superficiais, que são quentes, nesta direção. 

Quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 m/s e o nível das 

águas se eleva em direção à América do Sul; as águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm sua 

-

fenômeno ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. 

Os efeitos planetários desse fenômeno são vários. Afetará toda a América do Sul com fortes chuvas e 

inundações no Equador, Peru, Chile e norte da Argentina, comprometendo a pesca no litoral do Peru e do 

Chile, secas na Indonésia e na Austrália e atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. No Brasil, 

os maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona 

estiagens graves. 

 
Já o fenômeno La Niña ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele 

refere-se à um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana em virtude 

do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos como a intensificação das 

chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, o La Niña provoca a queda das 

temperaturas na América do Norte e na Europa. 

 

Inversão térmica 

É um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste 

no impedimento de circulação do ar frio (mais denso) devido à uma camada de ar quente (menos denso), o 

que provoca alteração da temperatura. 

Esta camada de ar frio, concentrada próximo à superfície, acaba concentrando os poluentes e formando uma 

camada de gases oriundos das indústrias e da queima de combustíveis pelos automóveis. Este fenômeno 

ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e 

as chuvas são menos frequentes. 

Dentre os efeitos deste fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como formas 

de precaução à sua ocorrência, destacam-se o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, uma política 

ambiental e fiscalização das indústrias mais eficazes. 

 

Efeito estufa 

Este fenômeno é um processo natural intensificado pela ação antrópica. Ele consiste na manutenção 

equilibrada da temperatura do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se 

não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo sol e irradiada pelas superfícies 

não se manteria sem ele, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. 
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Contudo, este processo foi intensificado pela ação do Homem a partir da queima de combustíveis fósseis e 

da destruição de florestas, a temperatura da Terra se elevou consideravelmente. 

Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas 

polares e aumento do nível dos mares, resultando no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além 

da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, esta situação pode ser minimizada com a adoção 

de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o acordo de 1997, em que os países visavam a 

redução da emissão de gases poluentes conhecido como Protocolo de Kyoto. 

 

Ilhas de calor 

Este fenômeno, mais perceptível no anoitecer, é causado pela ação do Homem e consiste na elevação da 

temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são uma espécie de 

-

se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionado, por exemplo. A solução 

encontra-se o estímulo a existência de áreas verdes nos centros urbanos. 

 

Chuvas ácidas 

As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela ação 

antrópica, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao Homem. A queima de combustíveis fósseis, como 

o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono (CO2), também podendo ser 

encontrados enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico (H2SO4). 

Dentre os efeitos deste fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de 

água e a diminuição da cobertura vegetal. Como solução, destaca-se o uso de biocombustíveis. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Em 1872, Robert Angus 

em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e 

enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva 

ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais 

poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em 

regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar agentes poluidores, reage 

modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. 
Disponível em: <http://www.brasilescola.com>. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado). 

O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente: a 

chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência 

a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e 

acidificação dos lagos. 

b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. 

c) a destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos, com o assoreamento dos rios. 

d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo, automóveis 

e fios de cobre da rede elétrica. 

e) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste do nosso 

país. 

2. Desde a sua formação, há quase 4,5 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, 

com períodos alternados de aquecimento e resfriamento e elevação ou decréscimo de pluviosidade, 

sendo algumas em escala global e outras em nível menor. 
ROSS, J. S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003 (adaptado). 

Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Niño que consiste 

a) na mudança da dinâmica da altitude e da temperatura. 

b) nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar. 

c) na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. 

d) no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera o clima. 

e) na interferência de fatores como pressão e ação dos ventos do Oceano Atlântico. 
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3. Os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos 

sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base 

nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
a) Para os produtores de verduras e legumes dos chamados cinturões verdes, próximos aos grandes 

centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia 

reações químicas que aumentam a sua fertilidade natural. 
b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, 

é um problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. 
c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas 

ácidas. 
d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos EUA permitiu 

a supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. 
e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes 

do solo, como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas 

e  sujeitando-as a pragas e doenças. 

4. 
principalmente pelo aquecimento da água ao longo da costa oeste sul-

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 14/7/97 

Leia as afirmativas a seguir: 
I. Com o aumento da evaporação das águas oceânicas há a formação demais nuvens do que o 

normal. O excesso de nuvens altera o sistema global de circulação do ar, levando assim mais 

chuvas para algumas partes do planeta e mais ar seco para outras. 
II. Sobre o sul da América do Sul, o fenômeno cria um jato de ar que ultrapassa os Andes e impede a 

subida das massas polares. 
III. A intensidade do El Niño variou ao longo dos últimos cinquenta anos. Em pelo menos oito anos 

ocorreu o fenômeno inverso, águas frias, ou LaNiña. 
IV. Colômbia, norte do Peru e Equador sofrem chuvas torrenciais, com prejuízo à atividade pesqueira. 
V. El Niño provocou calor atípico no inverno brasileiro levando a uma queda dos preços das roupas 

de frio, e, no Sul, afastou as possibilidades de geada, promovendo uma queda nos preços dos 

alimentos. 

Marque a alternativa CORRETA: 
a) se somente I, II e IV estão corretas; 
b) se somente II, III e V estão corretas; 
c) se somente II, IV e V estão corretas; 
d) se somente I, III e IV estão corretas; 
e) se todas as afirmativas estão corretas. 

5. Foi da junção de duas palavras gregas, Atmós (vapor) e Sphaîra (esfera), que surgiu o nome dado a 

estrutura de gás que envolve um satélite ou planeta: a Atmosfera. Em tempos de aquecimento global, 

passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos 

relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas 

camadas e, em sua porção mais densa, chega a até 800 quilômetros de altitude a partir do nível do 

mar. É tida como irrisória, se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que mede 

aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. 
A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considere as afirmações I, II, III e IV.  
I. A Troposfera é a camada mais baixa da atmosfera e, é nela, que os principais fenômenos 

meteorológicos ocorrem, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e 

formação de geadas. 
II. A camada de ozônio (O3) concentra-se na Termosfera. Formada a cerca de 400 milhões de anos, 

protege a Terra dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, nocivos à vida. Porém sabemos que, 

devido à emissão crescente de CO2 pelas sociedades modernas, abriram-se buracos enormes 

nessa camada, permitindo a entrada de tais raios. 
III. A Mesosfera se estende da Estratosfera a até aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do 

mar. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do 

Sol. A temperatura varia de -5°C a -95°C. 
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IV. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura 

necessários para a manutenção da vida. Nos últimos dois séculos, vem aumentando, na camada 

atmosférica que recobre a Terra, a concentração de dióxido de carbono, do metano, do óxido 

nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. 

Estão corretas  
a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 

6. ambiental, pois a dinâmica climática é 

responsável pela intensidade assumida pelos processos geomorfológicos, formação dos solos e 

crescimento e desenvolvimento das plantas. Todo o sistema do meio ambiente físico funciona em 

termos de calor e umidade. As próprias atividades humanas apresentam características relacionadas 

com os eventos climáticos. A zona tropical caracteriza-se pela grande quantidade de energia solar, 

 
AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 

Com base nos conhecimentos geográficos sobre a dinâmica climática tropical, analise as alternativas 

abaixo, colocando V ou F conforme sejam Verdadeiras ou Falsas. 

(   )   A climatologia estuda os padrões de comportamento da temperatura, umidade e pressão definidas 

a partir de processos atuantes na atmosfera durante o período aproximado de 30 a 35 anos. 

(   )  A geometria orbital da Terra no sistema solar interfere diretamente na definição das zonas 

climáticas polar, temperada e tropical, tendo a variação longitudinal como o principal fator de 

diferenciação térmica. 

(   )  No clima tropical, as médias térmicas anuais são elevadas e as estações definidas 

fundamentalmente com base na ocorrência de precipitação e na umidade relativa do ar. 

(  )   O padrão climático tropical é predominante no Brasil, o que justifica a ausência de estação fria e 

amplitude térmica diária elevada, ao longo do ano, no território nacional. 

(   )  Os fenômenos climáticos do El Niño e La Niña ocasionam anomalias nas temperaturas superficiais 

do Oceano Atlântico que intensificam a média térmica anual da zona tropical. 

A sequência correta obtida, de cima para baixo, é 

a) V-V-F-F-V 

b) V-F-V-F-F 

c) V-F-F-V-F 

d) F-V-V-F-V 

e) F-V-V-F-F 

7. As ilhas de calor fazem parte de um conjunto de fenômenos decorrentes da ação antrópica sobre o 

meio ambiente, resultado do tipo de sociedade criada e gerada por uma série de fatores, entre os quais 

podemos destacar:  

a) a permeabilização dos solos através do calçamento e asfalto, que provoca o lento escoamento 

das águas da chuva, reduzindo o processo de evaporação.  

b) a ação da poluição atmosférica, que dispersa a radiação do calor por toda a superfície, causando 

o aquecimento da atmosfera ou o que chamamos de efeito estufa.  

c) a possibilidade da inversão térmica diminuir, devido à diminuição gradativa da temperatura nas 

camadas da atmosfera próximas à superfície das áreas urbanizadas.  

d) a escassez de áreas revestidas de vegetação, que prejudica o que chamamos de albedo, ou seja, 

o poder refletor de determinada superfície, levando a uma maior absorção do calor recebido.  

e) a concentração de altas densidades de construções que repelem o calor, bem como da poluição, 

que tende a subir e se aquecer nas altas camadas da atmosfera, gerando o calor latente nas demais 

camadas. 
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8. De modo geral, os espaços geográficos cujo clima é influenciado pela maritimidade apresentam  

a) menor amplitude térmica anual.  

b) chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano.  

c) maior amplitude térmica anual.  

d) menor quantidade de dias chuvosos e de nevoeiro.  

e) chuvas escassas concentradas no inverno. 

9. Durante os meses de inverno, aumenta a ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em 

idosos e crianças até 5 anos de idade, em metrópoles como São Paulo. Um dos fatores que agrava esse 

quadro é 

a) a inversão térmica, que consiste na retenção de camada de ar quente por uma camada de ar fria, 

impedindo a diluição de poluentes.  

b) o efeito-estufa, que resulta do lançamento de poeira em larga escala resultante da construção civil, 

poluindo o ar.  

c) o ponto de orvalho, que passa a ocorrer mais tarde devido à chegada de massas de ar aquecidas 

oriundas do oceano, diminuindo as chuvas.  

d) a insolação mais curta, em função da mudança do movimento aparente do Sol, que aumenta o 

sombreamento e diminui a temperatura.  

e) a maritimidade, responsável pela alteração na direção dos ventos, que trazem poluentes da Baixada 

Santista em maior quantidade que no verão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

As chuvas ácidas corroem e acidificam o ambiente onde caem, podendo danificar carros, casas e a 

qualidade do ar. 

2. d 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-

se ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do oceano Pacífico próximas à Linha do 

Equador e à redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região 

equatorial. Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 

15 m/s, aumentando o nível das águas do oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm 

maior do que as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que 

levam as águas superficiais, que são quentes, nesta direção. 

3. e 

A chuva ácida não ocorre apenas nas regiões metropolitanas, mas nos espaços sobretudo industriais que 

liberam dejetos para atmosfera. Além disso, essa chuva pode se formar próximo ao foco onde se libera 

os gases, mas precipitar em outros ambientes. 

4. d 

O El Niño é conhecido como o aquecimento anômalo das águas do pacífico. Sua causa concreta ainda é 

desconhecida, mas o fenômeno é capaz de influenciar o clima em escala global.  

5. d 

A camada de ozônio está na estratosfera que tem cerca de 15 km de espessura, e não na termosfera como 

afirma a opção 2. 

6. b 

O correto seria a variação latitudinal. O Brasil possui estações frias. Além disso, os fenômenos El Niño e 

La Niña causam anomalias nas temperaturas do oceano pacífico, e não no atlântico como afirma a 

questão.  

7. d 

O preto ou escuro tende a absorver o calor enquanto o branco irradia de volta, como a areia ou o gelo 

por exemplo. A ausência de vegetação contribui para as ilhas de calor, pois a floresta funciona como um 

regulador climático.  

8. a 

O mar absorve e dissipa calor da atmosfera de forma mais lenta que o continente. Amplitude térmica é a 

diferença de temperatura num dado período.  

9. a 

A inversão térmica consiste numa camada de ar quente e úmida que tende a subir, causada também pela 

poluição urbana, fica presa por uma massa de ar frio densa que faz o movimento de descer.  
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RESUMO   
 

 

O clima consiste no comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de tempo 

longo  em média, 30 anos. Sendo assim, o clima é a sucessão de diferentes tempos; por exemplo, hoje, em 

uma cidade, o tempo pode estar frio e seco, enquanto na semana que vem o tempo na mesma cidade pode 

estar quente e úmido; apesar disso, o clima dessa cidade pode ser classificado como quente e seco. 

A origem dos climas se deve à conjugação e à ação diferenciada dos fatores climáticos  latitude, altitude, 

massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo  que desencadeiam 

os elementos climáticos  temperatura, umidade, calor e pressão atmosférica  e assim originam climas 

distintos. 

Mais especificamente sobre as massas de ar, cabe destacar que, são grandes porção de ar que se deslocam 

na troposfera devido a diferença de temperatura e pressão dos ambientes. Elas possuem as mesmas 

características das áreas onde foram originadas (temperatura, pressão e umidade). Elas podem ser 

classificadas de acordos com dois critérios: 1) A faixa climática de origem, podendo ser equatorial, tropical 

ou polar; e 2) A proximidade ou não com o oceano em sua origem, podendo ser considerada continental 

(pouca umidade) ou oceânica (muita umidade). 

Há ainda a possibilidade de duas massas de ar se encontrarem. Quando ocorre esse encontro elas não se 

misturam, elas mantêm as características adquiridas no local de origem. Surge assim, a chamada 

frente fria

exemplo, quando duas massas de ar frio se encontram).  

Neste sentido, devido às dinâmicas naturais de circulação das massas de ar ou ocorrência dos fenômenos 

climáticos - processos naturais intensificados pelo homem-, os climas podem sofrer mudanças. 

 

Principais fenômenos climáticos 
El Niño e La Niña 

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente dois a sete anos. Refere-se 

ao aquecimento acima da média (de 3 a 7°C) das águas do Oceano Pacífico próximas à Linha do Equador e à 

redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região equatorial. 

Normalmente, no Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 15 m/s, 

aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50cm maior do que 

as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam as águas 

superficiais, que são quentes, nesta direção. 

Quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 m/s e o nível das 

águas se eleva em direção à América do Sul; as águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm sua 

se refere 

ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. 

Os efeitos planetários desse fenômeno são vários. Afetará toda a América do Sul com fortes chuvas e 

inundações no Equador, Peru, Chile e norte da Argentina, comprometendo a pesca no litoral do Peru e do 

Chile, secas na Indonésia e na Austrália e atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. No Brasil, 

os maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona 

estiagens graves. 
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Já o fenômeno La Niña ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele 

refere-se à um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana em virtude 

do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos como a intensificação das 

chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, o La Niña provoca a queda das 

temperaturas na América do Norte e na Europa. 

 

Inversão térmica 

É um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste 

no impedimento de circulação do ar frio (mais denso) devido à uma camada de ar quente (menos denso), o 

que provoca alteração da temperatura. 

Esta camada de ar frio, concentrada próximo à superfície, acaba concentrando os poluentes e formando uma 

camada de gases oriundos das indústrias e da queima de combustíveis pelos automóveis. Este fenômeno 

ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e 

as chuvas são menos frequentes. 

Dentre os efeitos deste fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como formas 

de precaução à sua ocorrência, destacam-se o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, uma política 

ambiental e fiscalização das indústrias mais eficazes. 

 

Efeito estufa 

Este fenômeno é um processo natural intensificado pela ação antrópica. Ele consiste na manutenção 

equilibrada da temperatura do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se 

não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo sol e irradiada pelas superfícies 

não se manteria sem ele, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. 

Contudo, este processo foi intensificado pela ação do Homem a partir da queima de combustíveis fósseis e 

da destruição de florestas, a temperatura da Terra se elevou consideravelmente. 

Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas 

polares e aumento do nível dos mares, resultando no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além 

da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, esta situação pode ser minimizada com a adoção 

de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o acordo de 1997, em que os países visavam a 

redução da emissão de gases poluentes conhecido como Protocolo de Kyoto. 

 

Ilhas de calor 

Este fenômeno, mais perceptível no anoitecer, é causado pela ação do Homem e consiste na elevação da 

temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são uma espécie de 

ando comparado com a área à sua volta. Dentre as consequências deste fenômeno, destaca-

se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionado, por exemplo. A solução 

encontra-se o estímulo a existência de áreas verdes nos centros urbanos. 

 

Chuvas ácidas 

As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela ação 

antrópica, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao Homem. A queima de combustíveis fósseis, como 

o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono (CO2), também podendo ser 

encontrados enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

Dentre os efeitos deste fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de 

água e a diminuição da cobertura vegetal. Como solução, destaca-se o uso de biocombustíveis. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1.  é um fenômeno oceânico caracterizado pelo aquecimento incomum das águas superficiais 

nas porções central e leste do oceano pacífico, nas proximidades da América do Sul, mais 

particularmente na costa do Peru. A corrente de águas quentes que ali circula, em geral, na direção 

sul no início do verão, somente recebe o nome de El Niño quando a anomalia térmica atinge 

proporções elevadas (1ºC) ou muito elevadas (de 4 a 6ºC) acima da média térmica, que é de 23ºC. Este 

fenômeno se faz notar com maior evidência nas costas peruanas, pois as águas provenientes do fundo 

oceânico (fenômeno conhecido como ressurgência) e da corrente marinha de Humboldt são 

interceptadas por águas quentes oriundas do norte e oeste. Essa alteração regional assume dimensões 

continentais e planetárias à medida que provoca desarranjos de toda a ordem em vários climas da 

 
Mendonça e Danni-Oliveira, 2007 

 

Ainda sobre a influência do fenômeno El Niño na dinâmica climática mundial pode-se afirmar que: 

I. Afetando a dinâmica climática em escala global, a ocorrência do fenômeno gera bruscas 

alterações climáticas no mundo. 

II. Influenciando a dinâmica climática em escala global, o fenômeno gera impactos generalizados 

sobre as atividades humanas causados por inúmeras catástrofes ligadas a severas secas, 

inundações e ciclones. 

III. Mesmo com maior influência nas costas peruanas, o fenômeno não interfere na dinâmica climática 

local e regional. 

IV. Além de atuar na costa pacífica da América do Sul, o El Niño provoca graves perturbações 

climáticas (secas anormais ou, ao contrário, ciclones e chuvas com totais pluviométricos 

extremamente elevados em relação às normas locais e regionais) em regiões isentas de tais 

eventos. 

V. Apesar de atuar na costa pacífica da América do Sul este fenômeno não traz mudanças climáticas 

significativas para a região. 

Com base no texto, as assertivas verdadeiras são: 

a) I, II, III e IV 

b) I, III, IV e V 

c) II, IIII, e IV 

d) I, II, e IV 

e) II, IV e V 

2. Os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos 

sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base 

nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

a) Para os produtores de verduras e legumes dos chamados cinturões verdes, próximos aos grandes 

centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia 

reações químicas que aumentam a sua fertilidade natural. 

b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, 

é um problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. 

c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas 

ácidas. 

d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos EUA permitiu 

a supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. 

e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes 

do solo, como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas e  

sujeitando-as a pragas e doenças. 
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3.  

 
Disponível em: <http://img0.cptec.inpe.br>. Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 

 
Disponível em: <http://imagens.climatempo.com.br>. Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 

No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi 

determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? 

a) Altitude, que forma barreiras naturais. 

b) Vegetação, que afeta a incidência solar. 

c) Massas de ar, que provocam precipitações. 

d) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 

e) Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. 

4. Frio mata no Brasil 

 Duas pessoas morreram numa das mais intensas ondas de frio que atingiram o 

 
Adapato de Earth Alert: 1999. 

Considerando a dinâmica atmosférica de inverno na faixa litorânea brasileira, o episódio acima referido 

está relacionado com 

a) a alternância entre fluxo polar e os sistemas intertropicais, provocando chuvas no Paraná e Santa 

Catarina. 

b) a carência de ar frio na Patagônia, com diminuição da pressão e domínio do ar tropical marítimo. 

c) a forte influência dos sistemas frontais no Sul e Sudeste do país, que se deslocam para o Atlântico. 

d) o fluxo de ar frio contínuo dominante que encontra a massa tropical atlântica. 

e) a entrada frequente de massas de ar polar muito frio que atingem a América do Sul pela Argentina. 
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5.  

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com>. Acesso em: 29/11/2013 

 
A figura mostra um problema ambiental que exige, para a sua solução, mudanças no processo de 

ocupação do espaço geográfico. A ocupação do solo e as edificações precisam se adequar às 

exigências ambientais que preservam a circulação do ar e permitem maior reflexão dos raios solares, 

só assim haverá a diminuição 
a) do desmatamento. 

b) da chuva ácida. 

c) da ilha de calor urbano. 

d) do acúmulo de lixo. 

e) da poluição dos rios. 

6. Observe a figura abaixo, em seguida assinale a alternativa correta. 

 

 
 

a) Devido ao aumento da acidez das chuvas e o consequente aumento de suas características 

partir do século XXI. 

b) Áreas florestais e lagos, ecossistemas vitais para inúmeros animais têm sido atingidos por essa 

calamidade, com é o caso do Lago Yellowstone (EUA), que está contaminado com ácido 

sulfúrico, metais pesados e ainda está altamente salinizado. 

c) As extensões de terra arável têm sido degradadas, afetando assim a economia de vários países, 

durante o ano. 

d) Alguns monumentos públicos urbanos, como algumas estátuas europeias, esculpidas em 

mármore ou em calcário, têm sido corroídas pela elevada acidez das chuvas. 

e) A erosão eólica é responsável por grande prejuízo às terras agrícolas e por fornecer grande 

quantidade de sedimento, que vai assorear rios, lagos e represas. 
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7. A previsão do tempo é um estudo baseado nas condições meteorológicas de extrema importância e 

utilidade para as pessoas em geral. O avanço tecnológico propiciou não só o aumento da precisão nas 

previsões, mas também o acesso facilitado às informações, trazendo presentes terminologias próprias. 

Relacione as informações que seguem às terminologias: 

(1) Efeito estufa; 

(2) Ilhas de calor; 

(3) Furacão; 

(4) Massas de ar. 

 

(  ) A  É um fenômeno antrópico e típico de aglomerações urbanas, onde os prédios e o asfalto 

substituíram as áreas verdes. O calor retido provoca a elevação das temperaturas médias. 

(  ) B  Podem ser continentais ou oceânicas, secas ou úmidas, quentes ou frias e se deslocam 

transportando essas características. No deslocamento, o encontro desses diferentes eventos 

provocam mudanças das condições do tempo. 

(  ) C  Fenômeno natural essencial para a vida na Terra. Consiste na retenção do calor irradiado 

na 

superfície terrestre e pelas partículas de água e de gases em suspensão na atmosfera, 

evitando o resfriamento intenso e mantendo o equilíbrio interno do planeta. Preocupa a sua 

intensificação causada pela emissão de gases que absorvem e retêm o calor. 

(  ) D  Fenômeno com grande capacidade de destruição, devido à velocidade dos ventos, que 

giram em sentidos opostos em superfícies e em níveis altos. Forma-se em águas quentes 

tropicais de baixa pressão. 

 

A associação correta é: 

a) 1A, 3B, 2C, 4D. 

b) 4A, 2B, 1C, 3D. 

c) 2A, 4B, 1C, 3D. 

d) 3A, 1B, 4C, 2D. 

e) 4A, 2B, 3C, 1D. 

8. Com base na figura, aponte a alternativa correta: 

 
MOREIRA, J.C. e SENE, E. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2007, p.95. 

(adaptado). 

a) A massa de ar úmido (1), deslocando-se em direção ao continente, aumenta sua temperatura ao 

passar sobre a corrente de Humboldt, retardando as chuvas. 

b) A corrente fria de Humboldt, no Hemisfério Sul, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas 

(2). Isso provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao continente, a massa de ar se torna 

seca (3). 

c) Quando a massa de ar úmido (1) se desloca para o continente, resfria-se ao passar sobre a corrente 

de Humboldt, atrasando o processo de precipitação e chegando ao continente como massa de ar 

seco (3). 

d) Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quentes e úmidas e originam desertos, como o de 

Atacama (Chile) e o da Califórnia (Estados Unidos). 

e) A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os 

rigores climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Já a corrente de Humboldt causa 

queda da temperatura em áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação do ar e de 

chuvas no oceano. 
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9. As massas de ar que atuam sobre o território brasileiro são um dos principais fatores determinantes do 

clima em nosso país. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que a Massa de Ar: 

a) Polar provoca chuvas durante o verão no interior do Brasil, caracterizando o clima Tropical. 

b) Polar, nos meses de inverno no Hemisfério Sul, pode atuar na Amazônia, baixando as temperaturas 

e provocando o fenômeno conhecido como friagem. 

c) Equatorial Continental provoca chuvas no sul do Brasil, ocasionando o El Niño. 

d) Tropical Marítima provoca geadas no Paraná durante o inverno. 

e) Equatorial Marítima forma-se sobre o oceano Atlântico e avança até o interior do Brasil, 

provocando chuvas nos meses de setembro e outubro na cidade de Brasília. 

10. Analise o gráfico de precipitação: 

 
Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e 

de Belo Horizonte. 

a) A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro em Belo Horizonte é decorrência do 

aumento da atuação da massa de ar Equatorial Continental em Minas Gerais. 

b) A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é 

consequência da atuação mais intensa, nesse período, da massa de ar Polar Atlântica. 

c) As chuvas se distribuem com maior regularidade, ao longo do ano, no Rio de Janeiro devido à 

constante influência da massa de ar Tropical Atlântica nessa área do litoral. 

d) A precipitação entre outubro e março no Rio de Janeiro é menor em comparação a Belo 

Horizonte, devido à densidade maior de edificações, fator que dificulta as precipitações. 

e) A precipitação mais elevada entre outubro e março em Belo Horizonte decorre da atuação da 

massa de ar Tropical Continental, mais úmida que a massa Tropical Atlântica. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Sabe-se que durante o verão e durante o inverno a dinâmica das massas de ar sobre o território 

brasileiro é distinta, e nesta última estação citada a mPa expande sua atuação sobre o país. Explique a 

influência da massa Polar atlântica sobre os fenômenos geada (que ocorre na região Sul), friagem (que 

ocorre na região Norte) e chuvas frontais (que ocorrem no Nordeste). 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

As únicas afirmativas incorretas são a III e a V, pois, respectivamente, com a ocorrência do El Niño e 

consequente aquecimento das águas na costa pacífica da América do Sul, ocorrem impactos locais em 

países como Chile e Peru, tais como na atividade pesqueira; e também afeta o clima acarretando o 

aumento das chuvas.   

2. e 

Um dos impactos causados pela chuva ácida é a contaminação dos solos agricultáveis, que ao acarretar 

uma acidificação os torna inviáveis ao cultivo agrícola. 

3. c 

Observa-se que o Sul apresenta baixa temperatura e alta umidade, e o Nordeste, alta temperatura e alta 

umidade. O fator do clima responsável por essas características é a ação das massas de ar. Nesse sentido, 

massas que nascem no oceano são úmidas e influenciam o clima por onde passam. O Nordeste e o Sul 

do país são influenciados por essas massas, o que explica a umidade nessas regiões. 

4. e  

No inverno e no verão do Brasil as dinâmicas das massas de ar são distintas. A mPa (Massa Polar Atlântica), 

caracterizada por ser fria e úmida, tem sua atuação restrita ao inverno no país e em alguns países da 

América do Sul, e acarreta a queda brusca das temperaturas. 

5. c 

A imagem retrata o fenômeno conhecido como ilha de calor. Este fenômeno que ocorre nos grandes 

centros urbanos tem relação com o desmatamento e construção de imóveis, o que acarreta a elevação 

da temperatura local em relação ao seu entorno. 

6. d  

Dentre os efeitos das chuvas ácidas destaca-se a deterioração de monumentos históricos resultante da 

ação da acidez da chuva sobre estes monumentos feitos de mármore ou calcário. 

7. c  

Nesta opção é feita a correta relação entre os fenômenos e as suas respectivas definições. 

8. b 

A imagem mostra a ação da corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria que contribui para o 

aumento da umidade da região por onde passa, o que provoca a ocorrência de chuvas na região. Sendo 

assim, as massas de ar úmido que passam sobre essa corrente passam a ficar mais secas e chegam ao 

continente nessas condições. Esse fenômeno é um dos principais responsáveis pela existência do Deserto 

do Atacama, no Chile. 

9. b 

O recuo da mEc no inverno e ao mesmo tempo avanço da mPa (Massa Polar Atlântica), proporciona o 

fenômeno denominado de friagem nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

10. c 

A partir do gráfico é possível observar que há uma maior variação de pluviosidade em Belo Horizonte do 

que no Rio de Janeiro. Isto se justifica, pois, a atuação da mTa sobre o Rio de Janeiro é constante ao 

longo do ano, massa esta que influencia na temperatura elevada e umidade local. Já durante o verão a 

mTa reduz a atuação sobre Belo Horizonte, e esta atuação varia de ano para ano. 

 

Questão Contexto  
 

Por se originar sobre o Oceano Atlântico, ao sul da Argentina, em uma zona de média latitude (de 30º a 

60º), a mPa é formada por um ar frio e úmido. Essa massa atua principalmente no inverno, dividindo-se 

em três ramos separados pela altimetria do relevo brasileiro. Os dois primeiros ramos referem-se ao 

corredor de planícies interiores brasileiras, que estão cercadas por áreas de maiores altitudes, como os 

Andes (no oeste) e as serras brasileiras (no leste), permitindo o avanço da mPa sobre essas áreas mais 

baixas do nosso relevo.  



 

 
G

e
o

. 

O primeiro ramo sobe pelo vale do rio Paraná, atingindo a região Sul, e traz ventos frios, como o minuano 

e o pampeiro, causando a formação de granizo, geada e até neve nas serras catarinenses e gaúchas.  

O segundo ramo, também consequência das baixas altitudes da área central no território brasileiro, 

permite o avanço dessa massa de ar frio e úmido que chega a atingir a Amazônia ocidental e provoca 

queda brusca da temperatura, por alguns dias, em Mato Grosso, Rondônia e Acre. É o fenômeno da 

 

O terceiro ramo refere-se ao avanço da massa Polar atlântica pelo litoral brasileiro, do Sul ao Nordeste. 

No nordeste oriental (litoral), o encontro da mPa (de ar frio e úmido) com a mTa (de ar quente e úmido) 

provoca as chuvas frontais durante o inverno. 
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Você chegou até aqui!! Você chegou até aqui!! Tenho certeza de que esse caminho não foi fácil. A partir da 

data dessa aula, faltam 33 dias para o Enem, um pouquinho mais de um mês. Você estudou, fez resumos, 

exercícios, lutou muito para estar aqui, então, é hora de encarar esse desafio. Talvez você sinta um pouco de 

medo, mas isso não irá assustá-lo. Coragem significa agir com o coração, enfrentar seus desafios e superar 

suas dificuldades, e não agir sem medo. Respire e vá com tudo!! 

 

Acredite em você mesmo 
 

Agora, é hora de lembrar de todas aulas do GEP a que você assistiu, de todos os resumos e exercícios que 

você fez. É hora de olhar seus resultados. Mas não pense apenas em números, no sentido de que acertou x 

ou y questões. Olhe seu resultado a partir da evolução. O que você não sabia no início do ano e você sabe 

agora? O que você aprendeu nessa jornada? Olhe para isso. Você evoluiu, cresceu, se desenvolveu. Você foi 

capaz disso, então, você também é capaz de superar essa prova!! 

 

Permita-se errar 
 

Logicamente que nesse caminho você tropeçou algumas vezes. Errou algumas questões e ficou preso em 

outras. Mas você levantou e continuou. Seguiu em frente, sempre buscando performance e resultado. Você 

aprendeu que é possível evoluir com o erro e que o aprendizado é um grande processo. A prova do Enem 

será uma parte desse processo. Hoje, ela é um grande desafio para você, mas, daqui a alguns anos, terá sido 

apenas uma pequena prova. Sua monografia ou trabalho de conclusão de curso será seu próximo desafio, 

depois, uma tese de mestrado ou doutorado, ou uma prova de concurso. Sempre irão aparecer novos desa-

fios. E tudo isso faz parte de um processo. Permita-se errar para crescer melhor!! 

 

Quer ouvir uma história incrível de superação e autoconfiança? Então, confira essa live do professor Rubens 

Oda!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/442337449461858/


Na publicação abaixo, o Jhonny Marllon escreveu um texto bem legal, que fala um pouquinho sobre auto-

confiança. Vale a pena conferir clicando na imagem. 

 

Desenvolva suas habilidades emocionais 
 

No vídeo abaixo, o canal SejaUmaPessoaMelhor fez um resumo animado incrível sobre o livro Inteligência 

Emocional, de Daniel Goleman. Confira esse vídeo e entenda a importância da inteligência emocional na sua 

vida!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderamento 
 

Empoderamento significa ter domínio sobre sua própria vida. Reconhecer que você é o piloto nessa máquina 

e que pode decidir qual caminho seguir, mesmo que o mundo coloque alguns obstáculos nesse percurso. 

Isso significa que você pode definir se quer ser aprovado ou não em uma universidade. Essa concepção de 

poder sobre suas ações é fundamental para que você construa uma visão mais otimista sobre seu futuro. 

 

A linguagem corporal pode te ajudar nessa tarefa. A pesquisadora Amy Cuddy afirma que adotar uma postura 

confiante, mesmo quando não nos sentimos confiantes, pode ter um impacto nas nossas chances de sucesso. 

Assista ao TED abaixo e descubra a importância da linguagem corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/482415112120758/
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4


EXERCÍCIO  
 

 

Faça um balanço da sua rotina de estudos. 

 

● Identifique as principais técnicas de estudo que você está utilizando (Pomodoro, acelerar a reprodução 

dos vídeos, assistir aos módulos gravados antes das aulas). 

● Contabilize quantos exercícios você fez (acertos e erros) nesta semana. 

● Há quanto tempo você é um estudante profissional? 

 

Se você é um estudante profissional, muitas das respostas que você obtiver aqui irão te ajudar a aumentar 

sua confiança nos estudos. 

 

Foram muitos exercícios, resumos e tempo utilizado com estudos. Se você ainda não conseguiu chegar lá, 

você sabe no que pode melhorar. Agora, faça do amanhã um dia melhor que o de hoje. 
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O Regime Militar Brasileiro  Abertura: 

Figueiredo e Redemocratização 
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RESUMO   
 

 

O Governo Figueiredo (1979-85) 
Com o fim do governo Geisel, Figueiredo foi o escolhido para terminar o processo de abertura política. Nesse 

período, cresciam as pressões não só pela redemocratização, mas também pela lei de anistia. 

Desde o início da ditadura militar, diversos cantores, escritores, políticos e estudantes foram perseguidos por 

manifestarem oposição ao regime. Muitos acabaram assassinados e desaparecidos, mas alguns também 

foram exilados, como Gilberto Gil e Caetano. Portanto, cresciam as demandas pelo retorno dessas pessoas. 

Como já é de se imaginar, a lei de anistia também não foi uma tarefa simples. Afinal, havia pressões de 

militares pela anistia a eles, também. Decidiu-se, então, por uma anistia ampla, geral e irrestrita, atingindo 

tanto os crimes realizados por militares e figuras próximas ao regime e também os opositores da ditadura. 

A anistia ampla, geral e irrestrita gera discussões até hoje. Em 2012, durante o governo Dilma, foi instalada a 

Comissão da Verdade, para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura. No 

entanto, devido à lei de anistia, mesmo que alguns fossem considerados culpados, não seria permitida a 

punição pelos crimes cometidos. 

Se hoje ainda temos debates em torno da lei de anistia, é de se esperar que logo após sua promulgação, em 

1979, houvessem críticas. Grupos ligados a militares da linha dura ficaram muito insatisfeitos com o retorno 

dos opositores exilados. Neste período, ocorreram diversos atentados terroristas, como a carta-bomba 

enviada à OAB e o famoso atentado do Riocentro, no qual houve a tentativa de explosão de duas bombas em 

um show de MPB em homenagem ao dia do trabalhador. 

Com o processo de abertura política marcado pelo o afrouxamento da censura, o fim do AI-5, a lei de anistia, 

etc., faltava ainda o cumprimento de uma grande demanda da população: o retorno de eleições diretas para 

presidente, como exigia a emenda Dante de Oliveira. Apesar das manifestações exigindo eleições diretas, 

como o famoso movimento das Diretas Já!, a emenda não foi aprovada. O presidente que sucedeu 

Figueiredo, eleito através de eleições indiretas, foi Tancredo Neves. Porém, a precoce morte de Tancredo 

fez com que seu vice, José Sarney, assumisse a presidência, marcando o fim à ditadura militar brasileira. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O governo de João Batista Figueiredo economicamente teve que enfrentar diversos problemas e 

interna quanto externa. Dentre as últimas, podemos destacar: 

a) a moratória do México, em 1982, e a estagflação nos EUA. 

b) a moratória do México, em 1982, e a crise do petróleo, em 1979. 

c) a crise do petróleo, em 1974, e a queda das bolsas de valores na Rússia. 

d) a recessão inglesa no início da década de 1980 e a moratória do México em 1982. 

e) a estagflação nos EUA e as consequências do neoliberalismo no Chile. 

2. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das Diretas Já!, relativa à eleição direta para presidente 

e vice-presidente da República foi: 

a) aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos 

militares de extrema direita.  

b) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e à 

candidatura de Tancredo Neves.  

c) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o estabelecimento de medidas de 

emergência nos Estados.  

d) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora, que se 

decide pela fundação do Partido dos Trabalhadores.  

e) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a extinção do 

bipartidarismo. 
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3. A prisão e a morte do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Filho, a bomba no show de 

primeiro de maio no Riocentro, a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, episódios 

ocorridos nos governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo revelam:  

a) o recrudescimento da guerrilha urbana de esquerda no Brasil.  

b) são episódios isolados uns dos outros, sem nenhuma inter-relação.  

c) a luta entre duas facções militares, uma de extrema direita e outra de externa esquerda, esta 

chefiada pelo capitão Carlos Lamarca.  

d) uma política deliberada dos generais-presidentes de perseguição aos jornalistas, operários, 

artistas e advogados.  

e) uma tentativa da chamada linha dura militar para desestabilizar o processo de abertura política. 

4. A reforma partidária, que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, tinha por 

objetivo: 

a) consolidar os resultados das eleições de 1974 que deram ampla vitória ao partido do governo, o 

PDS.  

b) levar os liberais, concentrados no PP, para engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o apoio ao 

governo.  

c) quebrar o monopólio que o MDB exercia na oposição fragmentando-o em inúmeros partidos e 

evitando a sua ascensão ao poder. 

d) revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o PT nas eleições majoritárias.  

e) utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da ARENA para que essa, fundindo-se com o 

PDS, vencesse as eleições para governadores. 

5. Nos últimos meses do governo do General João Figueiredo, a população saiu às ruas para dar seu 

apoio e sensibilizar deputados e senadores a votarem uma emenda constitucional, de autoria do 

deputado Dante de Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecida por: 

a) Movimento pela Anistia.  

b) Campanha pelas Diretas Já.  

c) Movimento pelos Direitos Humanos.  

d) Campanha do Colégio Eleitoral.  

e) Movimento da Frente Pró Tancredo. 

6. A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o): 

a) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal. 

b) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. 

c) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e 

estudantes. 

d) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das 

liberdades democráticas. 

7. Observe a imagem abaixo 

 
(...) meu Brasil, Que sonha com a volta do irmão do Henfil, com tanta gente que partiu num rabo de 

foguete: chora a nossa pátria-mãe gentil choram marias e clarisses no solo do Brasil. Mas sei, que uma 

dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em 

cada passo dessa linha pode se machucar.  (João Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista")   

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, respectivamente,  

a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 

b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 

c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos.  

d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização.  

e) à outorga do Ato Institucional n. 5 e ao milagre econômico.  
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8. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era 

realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a) Emenda Tancredo Neves 

b) Lei Ulisses Guimarães 

c) Emenda Dante de Oliveira 

d) Emenda Paulo Maluf 

e) Lei Antônio Carlos Magalhães. 

9. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as 

eleições presidenciais de 1985 foram: 

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que apoiava o 

regime militar. 

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: PT 

(Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista). 

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que se 

tornou o último presidente militar do Brasil. 

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS. 

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, após 

a redemocratização, passou para a oposição. 

10. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. 

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração. 

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. 

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. 

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 

asiáticos. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

O Bêbado e a Equilibrista 

João Bosco/ Elis Regina 

 

Caía a tarde feito um viaduto 

E um bêbado trajando luto 

Me lembrou Carlitos 

A lua tal qual a dona do bordel 

Pedia a cada estrela fria 

Um brilho de aluguel 

E nuvens lá no mata-borrão do céu 

Chupavam manchas torturadas 

Que sufoco! 

Louco! 

O bêbado com chapéu-coco 

Fazia irreverências mil 

Pra noite do Brasil 

Meu Brasil! 

Que sonha com a volta do irmão do Henfil 

Com tanta gente que partiu 

Num rabo de foguete 

Chora 

A nossa Pátria mãe gentil 

Choram Marias e Clarisses 

No solo do Brasil 

Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente 
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A esperança 

Dança na corda bamba de sombrinha 

E em cada passo dessa linha 

Pode se machucar 

Azar! 

A esperança equilibrista 

Sabe que o show de todo artista 

Tem que continuar 

 

A música de João Bosco, de 1979, imortalizada na voz de Elis Regina se relaciona com um importante 

momento da política brasileira. Comente-o. 
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Exercícios  
 

1. b 

Guerras e transtornos internacionais provocam a segunda Crise do Petróleo e a Moratória do México 

mostra a fragilidade da política econômica da América Latina, forçando os países a mudaram suas 

posturas e investir na exportação. 

2. b 

Mesmo sem a vitória, a Emenda promove uma grande mobilização e cria um espírito de mudança onde, 

mesmo sem eleições diretas, um civil deveria ser eleito para o poder e é neste momento que aparece 

Tancredo Neves. 

3. e 

Parte política do exército não contemplava a ideia de saída do regime militar e promove uma série de 

situações, assassinatos e atentados numa tentativa de manter o sistema. 

4. c 

Uma medida aparentemente democrática na verdade foi uma estratégica para fragmentar a oposição, já 

visando possíveis eleições presidenciais mais a frente. 

5. b 

O movimento não obteve êxito, porém, toda sua mobilização dá força na luta pelo fim do regime e volta 

à democracia. 

6. d 

por crimes cometidos dentro do sistema. 

7. b 

A charge ironiza o autoritarismo e a aprovação da lei que também anistiava os torturadores. 

8. c 

O então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, em 1982 apresentou o projeto de lei que 

proporcionava as eleições diretas para a presidência da República. 

9. d 

Com a derrota do projeto das Diretas Já , foi necessária uma adaptação política entre os grupos que 

.   

10. b 

Junto com a redemocratização há também a inclusão de mais características Neoliberais no Brasil, dentre 

elas o começo da desestatização de empresas visando o Estado Mínimo. 
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RESUMO   
 

 

A Ditadura Militar brasileira vigorou no Brasil no período de 1964 até 1985. Ou seja, foram quase 20 anos de 

ausência de democracia. A redemocratização brasileira se deu oficialmente com fim do Governo de João 

Batista Figueiredo, mas não foi algo simples e rápido: a abertura política foi um processo lento, gradual e 

seguro, que começou a dar os ares no início da década de 70. Quer saber como isso aconteceu? 

A crise do petróleo de 1973 gerou sérias consequências para a economia brasileira. O milagre econômico, 

que gerou um crescimento econômico exponencial durante o governo Médici e contribuiu para a 

legitimidade da ditadura, começou a dar sinais de esgotamento, provocado principalmente pela crise do 

petróleo. 

Em meio ao fim do período de crescimento e com a queda real do PIB, cresceram as insatisfações e 

questionamentos à ditadura militar. O mandato de Médici chegava ao fim e era necessário que o próximo 

presidente fosse alguém capaz de lidar com essas inquietações. 

O general Geisel foi o escolhido para suceder o general Médici. Diante das críticas à crise econômica e às 

próprias bases da ditadura militar brasileira, Geisel foi o escolhido para iniciar o processo de abertura política 

lenta, gradual e segura. Esses foram os primeiros passos dados em direção a redemocratização do Brasil.  

adura de 

uma vez? Diante do barril de pólvora que o Brasil se encontrava, com o crescimento da oposição ao regime, 

foi necessário que a redemocratização ocorresse devagar, sem que houvesse qualquer retrocesso. Antes de 

tudo, era importante que fosse segura, principalmente, para os militares, que cometeram uma série de 

excessos durante o período ditatorial. 

O general Geisel deu início à abertura política brasileira, mas não foi um processo tão tranquilo. Costuma-se 

dizer que o governo de Geisel baseou-se no 

aprende nas aulas de sistema circulatório. Durante seu governo, foram implementadas medidas de 

relaxamento e abertura, como o fim do AI-5, em 1978 (diástole), mas também medidas de contenção, 

repressoras, quando o presidente considerava necessário (sístole), o que pode ser percebido com as torturas, 

prisões e assassinatos que se mantiveram no período, como o do jornalista Vladmir Herzog. 

 

 
Ernesto Geisel, penúltimo presidente da ditadura militar brasileira 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava: 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição.  

b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas.  

c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici.  

d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico.  

e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar 

2. Assumindo o governo após o período repressivo do general Médici, o general Geisel pretendia iniciar 

um processo de liberalização do regime autoritário. Foi, entretanto, um período marcado por 

alternâncias de medidas tênues de abertura e outras de natureza discricionária. Em 1977, o governo 

publica um conjunto de medidas conhecidas como "o pacote de abril", cuja característica foi: 

a) procurar impedir a vitória das oposições nas próximas eleições.  

b) atacar de maneira frontal a ação da "linha-dura".  

c) editar medidas que atenuassem a ação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5).  

d) propor medidas liberalizantes na legislação trabalhista.  

e) impor medidas coercitivas ao movimento sindical. 

3. Menestrel das Alagoas 

Quem é esse viajante quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? (...) De 

quem essa ira santa essa saúde civil que tocando na ferida redescobre o Brasil?   

Milton Nascimento e Fernando Brant  

Tanto Mar   

Foi bonita a festa, pá Fiquei contente E ainda guardo, renitente. Um velho cravo para mim. (...) Manda 

novamente Algum cheirinho de alecrim.   
Chico Buarque 

A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do movimento pelas "Diretas Já" , que aconteceu em 

nosso país em 1984, enquanto Tanto Mar homenageia a Revolução dos Cravos, que teve início em 

Portugal, em 25 de abril de 1974.  

Neste ano, portanto, o movimento pelas "Diretas Já" completa 20 anos, e a "Revolução dos Capitães 

de Abril" , 30 anos. Nesses dois movimentos, identificamos como objetivos comuns:  

a) término do regime militar e anistia política geral 

b) derrubada da ditadura e reafirmação do parlamentarismo  

c) redemocratização do governo e retorno ao sistema presidencialista  

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento dos direitos políticos plenos 

4. Os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo foram marcados pela chamada "distensão política, 

gradual e segura". Sobre ela pode-se afirmar: 

a) ocorreu graças à delegação paternalista do poder militar, então hegemônico.  

b) desenvolveu-se pela pressão direta do governo norte-americano.  

c) ocorreu pela pressão dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil, em busca de novas 

relações de hegemonia.  

d) surgiu e desenvolveu-se pela iminente possibilidade do acesso ao poder dos partidos de extrema 

esquerda.  

e) foi estimulada pela pressão dos grandes proprietários interessados em impedir a reforma agrária. 

5. A transição lenta, gradual e segura para a democracia, iniciada no governo Geisel em 1974, completa-

se na Constituição de 1988, que pôs fim aos últimos vestígios do regime autoritário. Dentre as 

consequências deste processo mencionamos: 

a) o não aparecimento de fortes abalos sociais, o restabelecimento de direitos políticos, embora 

ainda houvesse desigualdade social e falta de confiança no Estado, marcado historicamente pelo 

clientelismo e corrupção.  

b) inúmeras crises sociais que obrigaram o regime a retroceder e voltar ao autoritarismo anterior.  

c) a instalação de uma economia forte, caracterizada pela igualdade de oportunidades, sem a 

concentração de renda.  

d) a punição rigorosa de todos os crimes políticos e indenização a todas as vítimas deste período.  

e) a ascensão ao poder de grupos radicais, com práticas contrárias à democracia, inviabilizando a 

abertura. 



 

 
H

is
. 

6. Segundo o historiador José Honório Rodrigues, seu estilo foi autoritário, duro, personalista, alemão 

demais para um povo tão pouco germânico. Contudo, o governo Ernesto Geisel foi responsável: 

a) pelo recrudescimento da repressão e apogeu do modelo econômico implantado após 1964.  

b) pelo início da Abertura Política, extinção do AI-5 e enfrentamento da linha dura.  

c) pelo milagre econômico, marcado por intenso consumismo das classes médias urbanas.  

d) por medidas que impediram casuísmos que prejudicassem o crescimento da oposição.  

e) por concessões políticas à "linha dura" que terminaram por indicar o sucessor do presidente, o 

general Silvio Frota. 

7. O II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento - estabelecido durante o Governo Geisel visava à 

substituição de importações e à busca de autossuficiência do país no setor de insumos básicos, através 

de projetos tais como a: 

a) assinatura de contratos de risco com empresas estrangeiras para prospecção do petróleo e o 

Programa Nacional do Álcool.  

b) construção da rodovia Transamazônica e a destinação de uma série de incentivos fiscais à Zona 

Franca de Manaus para desenvolver o consumo na região.  

c) manutenção do nível das importações e renegociação da dívida externa com a captação de 

recursos para o setor público no exterior.  

d) recuperação do crescimento econômico com a introdução das ORTN - Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional - como fonte de recursos para a indústria automobilística.  

e) criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o rompimento com o 

FMI para diminuir a dívida externa brasileira. 

8. Com o chamado "pacote de abril", baixado pelo então presidente Ernesto Geisel: 

a) surgiram os "senadores biônicos" e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de 

Estados.  

b) determinava-se que os presos políticos, trocados por diplomatas sequestrados, seriam banidos do 

Brasil.  

c) editou-se um decreto-lei, segundo o qual o presidente podia convocar eleições diretas para o 

Executivo.  

d) promulgou-se a lei da anistia política, com restrições a quem tinha participado da luta armada.  

e) proibiam-se alianças para a escolha de candidatos aos governos dos Estados, bem como o "voto 

vinculado". 

9. Sobre o processo de abertura política, iniciado no governo do general Ernesto Geisel (1974-1979), 

analise as afirmativas abaixo. 

I.  O processo de abertura política foi marcado por avanços e recuos, sendo o chamado Pacote de 

 

II. A liberalização do regime militar ocorreu na prática de forma tranquila, sem que o governo 

enfrentasse a oposição de grupos que 

 

III. O Congresso aprovou o fim do AI-5, o fim da censura prévia e o restabelecimento do habeas 

corpus para crimes políticos, consolidando-se, deste modo, a liberalização do regime; 

IV. Ao longo do governo Geisel, os grupos de oposição voltaram a se mobilizar, destacando-se o 

movimento estudantil e o movimento operário, com a greve de São Bernardo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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10. gadas pelo presidente Ernesto Geisel em 

1977, representou: 

a) a institucionalização da ditadura militar, na medida em que criava mecanismos de repressão à 

oposição, através de uma série de atos institucionais, entre eles o AI-5. 

b) a inauguração da política de abertura lenta e gradual, na medida em que estabelecia o voto direto 

e universal para a escolha de senadores e deputados. 

c) a reação do governo às conquistas eleitorais da oposição, na medida em que impunha restrições, 

como a eleição indireta de um terço dos senadores por colégios eleitorais estaduais. 

d) o retrocesso na política de abertura lenta e gradual, na medida em que impunha a censura, até 

então inexistente, a todos os órgãos de comunicação. 

e) o fim da ditadura militar, na medida em que estabeleceu as eleições diretas para todos os cargos 

de governo, inclusive a presidência da República. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

O General Ernesto Geisel, presidente do Brasil de 1974 a 1979 promove a Abertura política do Brasil 

diante de um cenário de crise generalizada, amarrada principalmente situação econômica do país, com 

Promova um argumento contundente para tal expressão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

coração faz em nosso corpo. O governo em dado momento cedia a oposição, para em outro, poder 

pressionar. 

2. a 

Com o fechamento do congresso, Geisel promove um 

 

3. d 

O Movimento  no contexto do governo Figueiredo  reivindicada eleições diretas para presidente da 

República. 

4. c 

O governo procurava um equilíbrio para o país atendendo diferentes núcleos de influência, mesmo que 

por vezes as medidas adotadas para um não satisfizesse o outro. 

5. a 

Durante a transição conseguiu-se controlar o crescimento de problemas sociais, porém, os existentes 

até o momento eram 

próximo momento político lidar com a carga do sistema anterior, dentre elas o alto nível de corrupção. 

6. b 

Geisel, por mais autoritário que fosse ainda representava uma linha mais brando dentro do sistema e deu 

início a descaracterização gradual do sistema. 

7. a  

A crise do petróleo abalou o mundo inteiro e afundou a economia do Brasil. Neste cenário Geisel assume 

o governo e tenta um novo modelo econômico que tem como estratégia a substituição energética para 

automóveis populares, inserindo o Etanol no mercado. Pouco tempo depois o projeto mostraria suas 

falhas. 

8. a  

indicados diretamente pelo governo. 

9. d  

A afirmativa II não está correta, pois, houve resistência por parte de grupos militares em relação a abertura 

política, a chamada linha dura  a extrema direita que era contra a proposta. 

10. c 

Com o Pacote de Abril, Geisel pretendia conter o avanço da oposição legal à ditadura militar, organizada 

em torno do MDB, garantindo força maior do governo no Parlamento. 

 

Questão contexto  
 

• A abertura deveria ser lenta, gradual e segura para equilibrar a passagem do governo militar para o 

civil, evitando uma ruptura abrupta, o que poderia causar uma situação abalada com uma grande 

ferramenta da nação: as forças armadas. 

• Outra visão, seria o cenário em que acabou a ditadura militar na Argentina, de maneira rápida, onde 

os civis retomaram o poder e subitamente começaram investigações contra o antigo governo, 

gerando expressivas condenações e situações de grande repercussão. Geisel também pode ter agido 

neste âmbito. 
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Lit. 
 

Professor: Diogo Mendes  

Monitor:  Caroline Tostes  
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Pós-Modernismo: Clarice Lispector 
03 

out 
 

RESUMO   
 

 

Clarice Lispector 

Nascida em Tchetchelnik, aldeia da Ucrânia, em 1925, e falecida no Rio de Janeiro, em 1977, Clarice Lispector, 

brasileira naturalizada, passou a infância em Recife, mudando-se para o Rio de Janeiro entre os 12 e 13 anos. 
Em 1944, com apenas 19 anos, publicou Perto do Coração Selvagem, romance que causou estranheza à 

crítica, pelas novidades que trazia: a sondagem do mundo interior, as profundezas do subconsciente 

relativizando o enredo, a ação, como em Virgínia Wolf, James Joyce e Marcel Proust.  

 
Além de outros romances, como O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo G.H., Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, A Hora da Estrela e Água Viva, Clarice publicou alguns livros de 

contos, sendo o primeiro Laços de Família, um verdadeiro mergulho nos bastidores do universo familiar, e 

A Legião 

estrangeira, com contos e crônicas, constituem outras obras da escritora. 

o mesmo intenso abandono que se intui presente no ato da escrita. Se Clarice escreve com o corpo, o seu 

leitor não pode lhe conceder apenas a fria racionalidade de seu intelecto. Deve deixar-se invadir, aceitar a 

agressão.  
[...] 
Às vezes, a página pega-nos como uma droga, uma súbita alegria do corpo todo, por simpatia, sintonia, 

revelação. Outras vezes, queremos recusá-la como um prato demasiado gorduroso, álcool puro sem base 

material. Daí as razões de sua popular impopularidade. Seus fãs são como uma confraria de adeptos, sempre 

a relembrarem-se, um ao outro, não episódios ou personagens, nem situações ou palavras [...] mas a 

 
Luciana Stegagno Picchio. Epifania de Clarice. Revista Remate de Males. nº9, UNICAMP/Campinas, 1989. 

 

Característics das Obras de Clarice Lispector: 
● Narrativa altamente intimista 

● Narrativa fragmentada: sobreposição dos planos narrativos 

● Mergulho profundo no fluxo de consciência dos personagens 

● Desmoronamento das barreiras espaço-temporais 

●  

● Técnica digressiva de narrar 

● Tempo da narrativa: psicológico 

● Epifania: revelação 

● A linguagem traduz os sentimentos das personagens e os transmite ao leitor. 
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Temáticas Clariceanas 
● Temáticas humanas e universais 

● O difícil reconhecimento do outro 

● Hipocrisia das relações sociais familiares 

● Papel social da mulher 

● A própria linguagem 

 
Texto de Apoio  

Conto "As Caridades Odiosas" - Clarice Lispector 

 
As Caridades odiosas 

 
(...)Foi em uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos 

meus pensamentos, como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa se encanchara 

na minha saia. Voltei-me e vi que se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino a que a 

sujeira e o sangue interno davam um tom quente de pele. O menino estava de pé no degrau da grande 

confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua paciente aflição. 

Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco 

aturdida eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os pensamentos. -Um doce, 

moça, compre um doce pra mim. Acordei finalmente. O que estivera pensando antes de encontrar o menino? 

O fato é que o pedido deste pareceu cumular uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer 

pergunta, assim como uma grande chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de água.Sem olhar 

para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente algum 

conhecido tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce 

para o menino. De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para mim, 

terminasse logo. Perguntei-lhe: que doce você...Antes de terminar, o menino disse apontando depressa com 

o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, 

com aspereza, à caixeira que o servisse. -Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro. Este, que 

mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um 

instante e disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava a 

minha bondade. -Precisa sim, corte eu ofegante, empurrando-o para a frente. O menino hesitou e disse: 

aquele amarelo de ovo. Recebeu um doec em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo 

talvez de apertá-los. Mesmo os doces estavam tão acima do menino escuro. E foi sem olhar para mim que 

ele, mais do que foi embora, fugiu. A caixeirinha olhava tudo:-Afinal, uma alma caridosa apareceu. Esse 

menino estava nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas que passavam, mas ninguém quis 

dar.Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De verogonha mesmo? Era inútil querer voltar aos 

pensamentos anteriores. Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, como 

se costuma dizer, o sol parecia brilhar com mais força. Eu tivera a oportunidade de... E para isso fora 

necessário um menino magro e escuro... E para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um 

doce.E as pessoas que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria saber com autocrueldade era o seguinte: 

temera que os outros me vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando atravessei a rua, o 

que teria sido piedade já se estrangulara sob outros sentimentos. E, agora sozinha, meus pensamentos 

voltaram lentamente a ser os anteriores, só que inúteis. 
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

 Texto para as questões 1, 2 e 3. 

 

1. O texto de Clarice Lispector aborda, genericamente, o insucesso de relações amorosas. 
Esse enfoque genérico está confirmado pelo uso da seguinte estratégia de construção textual: 
a) inadequação de tempo e de espaço na narrativa 
b) incoerência do discurso e da enunciação em 3ª pessoa 
c) indiferença do autor e do enunciador aos fatos narrados 
d) indeterminação dos nomes e de características dos personagens 

2. O título do texto  Por não estarem distraídos  refere-se à causa do distanciamento dos amantes ao 

longo da relação estabelecida entre eles. 
A expressão não estarem distraídos apresenta o sentido de: 
a) falta de dedicação 
b) excesso de cobrança 
c) necessidade de confiança 
d) ausência de comprometimento 

3. A sinonímia  recurso largamente conhecido no nível vocabular  também pode se manifestar no nível 

textual, possibilitando a coerência entre diferentes passagens de um texto. 
Os fragmentos que indicam entre si uma relação de sinonímia estão apresentados em: 
a) - - 14)  

b) - 

(l. 21 - 22)  

c) - 16) /  

d) -  
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4. 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: 
-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. 

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 inicio pelo fim que 

justificaria o começo  como a morte parece dizer sobre a vida  porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se 

essa peculiaridade porque o narrador: 
a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 

a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 

exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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6. Leia com atenção os seguintes excertos de contos do livro Laços de família, de Clarice Lispector: 
Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda a olharam 

uma vez, a aniversariante era apenas o que parecia ser: sentada à cabeceira da mesa imunda, com a 

mão fechada sobre a toalha como encerrando um cetro, e com aquela mudez que era a sua última 

palavra.  
Feliz aniversário 

 
Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia 

lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto - ela o abafava com a mesma habilidade que as lides 

em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, 

cuidando do lar e da família à revelia deles.  
Amor 

 
Em ambos os excertos destaca-se um dos temas estruturadores do livro Laços de família, já que nele a 

autora:  
a) Explora o imaginário feminino, cuja natureza idealizante liberta a mulher de qualquer preocupação 

existencial.  

b) Denuncia o conformismo burguês da mulher, fazendo-nos ver que seus inúteis devaneios a 

afastam da realidade.  

c) Satiriza a hipocrisia dos laços familiares, propondo em lugar deles a harmonia de um mundo 

politicamente mais aberto e mais democrático.  

d) Desvela as tensões entre o universo íntimo e complexo da mulher e as condições objetivas do 

cotidiano em que ela deve desempenhar seu papel.  

e) Revela a solidez íntima da mulher, mais preparada para o sucesso das relações familiares do que o 

homem, obcecado por valores materiais. 

7. A questão a seguir refere-

de Clarice Lispector (1920-1977). 
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A 

aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de 

repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a 

aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a 

sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos 

aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 

como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodrigo, 

com aquela carinha dura, viril e despenteada, cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e 

intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava 

os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. Como?! como tendo sido tão forte 

pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara 

em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, respeitara; a quem 

respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos, lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. 

Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera 

ela dar à luz aqueles seres risonhos fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns 

comunistas, era o que eram; uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se 

acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.  
LISPECTOR, Clarice. "Feliz Aniversário". In: Laços de Família. 28. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 78-79. 

 
Ainda que Clarice Lispector tenha morrido um dia antes de completar cinquenta e sete anos, a 

problemática das mulheres de terceira idade faz-

ada à cabeceira da mesa preparada para a 

comemoração de seu octogésimo-nono aniversário, D. Anita: 
a) Vê, horrorizada, sua descendência constituída por seres mesquinhos. 

b) Lembra-se, saudosa, da época em que seu marido era vivo e com ela dividia as dificuldades 

cotidianas. 

c) Contempla seu neto, Rodrigo, a trazer-lhe ao presente a imagem do falecido marido quando 

jovem. 

d) Rememora, com rancor, sua vida de mulher, seja enquanto esposa, seja enquanto mãe, 

mostrando-se indignada com a atual falta de afeto de filhos, netos e bisnetos. 

e) Mistura presente e passado, deixando emergir a saudade que há tempo domina seu cotidiano. 
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8. 
história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também não mancharia 

por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas u  
Clarice Lispector, A Hora da Estrela 

Em A Hora da Estrela, o narrador questiona-se quanto ao modo e, até, à possibilidade de narrar a 

história. De acordo com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele um narrador: 
a) Iniciante, que não domina as técnicas necessárias ao relato literário. 
b) Pós-moderno, para quem as preocupações de estilo são ultrapassadas. 
c) Impessoal, que aspira a um grau de objetividade máxima no relato. 
d) Objetividade, que se preocupa apenas com a precisão técnica do relato. 
e) Autocrítico que percebe a inadequação de um estilo sofisticado para narrar a vida popular. 

9. Leia o trecho abaixo: 
"Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina: é um 

relato que desejo frio. (...) Não se trata apenas da narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, 

respira, respira. (...) Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama 

num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. 
Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam."  

Clarice Lispector 

Em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, 

presente no fragmento acima, que o aproxima do chamado "romance de 30", realizado por escritores 

como Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz: 
a) A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar. 

b) O intimismo da narrativa, que ignora os problemas sociais de seus personagens. 

c) A construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da 

opressão. 

d) A necessidade de provar que as ações humanas resultam do meio, da raça e do momento. 

e) A busca de traços peculiares da Região Nordeste 

10. A tentação é comer direto da fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais 

parar de comer, e comer-se a si próprio que sou matéria igualmente comível.  
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.  

 
O romance A Paixão Segundo G. H. é a tentativa de dar forma ao inenarrável, esbarrando a todo 

momento no limite intransponível das palavras. Tal paradoxo, vale dizer, é o que funda toda literatura 

clariceana.  
ROSENBAUM, Y. No território das pulsões. In: Clarice Lispector. Cadernos de Literatura Brasileira. Instituto Moreira Salles. 

Edição Especial, cadernos 17 e 18, dez. 2004, p. 266.  

 
A repetição de palavras é um dos traços constantes na obra de Clarice Lispector e remete à 

impossibilidade de descre  
a) União de significados contrários realizados para reforçar o sentido da palavra.  

b) Realce de significado obtido pela gradação de diferentes expressões articuladas em sequência.  

c) Ausência de significação em consequência do acréscimo de novas expressões relacionadas em 

cadeia.  

d) Equívoco no emprego do verbo em consequência do acúmulo de significados relacionados em 

sequência.  

e) Uniformidade de sentido expressa pela impossibilidade de transformação do significado 

denotativo do verbo. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

Observe a tirinha: 

 
Fonte: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c3/69/de/c369de6bcf2d628a7cc79d7a42636723.png>. 

Podemos observar uma conexão entre a fala de Clarice Lispector, o anúncio do comercial de TV e a 

reação da personagem a ele. Sendo assim, identifique a crítica contida na tirinha, explicando essas 

relações para fazer uma referência ao comportamento da sociedade atual  
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Exercícios  
 

1. d  

O status genérico típico da estratégia do texto é omitir características específicas, para que a 

identificação dos personagens seja subjetiva e particular para cada leitor.  

2. b  

O excesso de cobranças, a falta de espontaneidade impede o casal de se perceber.  

3. c 

Tudo e tudo estabelecem esse paralelismo.  

4. e  

Em todo o texto há uma sensação de instabilidade e insatisfação quanto à velhice, como se observa em 

-  

5. c  

Os questionamentos sobre o mundo e a existência são combustíveis para a escrita do autor.  

6. d  

As personagens femininas de Clarice sempre são questionadoras do lugar comum.  

7. a  

Questão de interpretação de texto.  

8. e  

9. c  

A ideia que permeia o texto é a do determinismo.  

10. b 

A repetição acontece para enfatizar e esgotar os sentidos da palavra.  

 

Questão Contexto 

 
A fala de Clarice Lispector contrasta com a sua reação ao ouvir a propaganda de TV, porque a primeira 

transmite a ideia de que há um desejo/sentimento de liberdade tão grande que ultrapassa os limites de 

orte consumismo e ao poder dos meios 

propagandísticos que influenciam diretamente o comportamento e desejos da sociedade. 
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Relações de Girard 
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RESUMO   
 

 

Relações de Girard (relações entre coeficientes e raízes) 
Algumas relações entre coeficientes de uma equação polinomial e suas raízes, constituem uma ferramenta 

importante no estudo das raízes de um polinômio quando conhecemos algumas relações sobre elas.  

Vamos construir essas relações para as equações de 2°, 3° e 4° graus e, a partir daí, generalizar para uma 

equação de grau n. 

 

1. Equação de 2° grau. 

A equação possui como raízes os termos r1 e r2, nesse caso:  

 
 

2. Equação de 3° grau. 

A equação possui como raízes os termos r1, r2 e r3, nesse caso:  

 
 

3. Equação de 4° grau. 

A equação possui como raízes os termos r1, r2, r3 e r4, nesse caso: 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. A equação algébrica x³-7x²+kx+216=0, em que k é um número real, possui três raízes reais. Sabendo-

se que o quadrado de uma das raízes dessa equação é igual ao produto das outras duas, então o valor 

de k é igual a: 

a) -64 

b) -42 

c) -36 

d) 18 

e) 24 

2. Considere o polinômio de variável real p(x)=x³-kx+150, com k sendo um número natural fixo não nulo. 

Se o número complexo z=3+ai é uma raiz de p(x), em que a é um número real positivo e i é a unidade 

imaginária, então o valor do produto k.a é igual a : 

a) 44 

b) 66 

c) 24 

d) 96 

3. A solução do sistema: 

 
Pode ser representada pelas raízes do polinômio: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

4. Considere o polinômio p(x)=x³+mx²+nx+q, onde . Se uma de suas raízes é igual ao produto das 

outras duas, então essa raiz é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. Podemos dizer que o polinômio p(x)=x³-2x²-5x+6. 

a) tem três raízes reais 

b) tem duas raízes reais e uma imaginária 

c) tem uma raiz real e duas imaginárias 

d) não tem raiz real 

e) tem duas raízes reais e duas imaginárias 

6. Se o coeficiente do termo de maior grau de um polinômio de 4° grau é 1 e suas raízes são 

e então o polinômio em questão é: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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7. Considere o polinômio P(x) tal que . A soma de todas as raízes da equação P(3x)=7 é 

igual a: 

a) -1/9 

b) -1/3 

c) 0 

d) 5/9 

e) 5/3 

8. Seja um polinômio do 3° grau e 2x-1 um de seus fatores. A média aritmética 

das raízes de P(x) é: 

a) 7/2 

b) 8/2 

c) 9/2 

d) 10/2 

e) 11/6 

9. Considere os polinômios emx pertencente aos reais da forma . As raízes de 

p(x)=0 constituem uma progressão aritmética de razão ½ quando é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

10. Se são as raízes da equação onde p e q são coeficientes reais e é 

uma das raízes dessa equação, então  é igual a: 

a) 15 

b) 9 

c) -15 

d) -12 

e) -9 

 

PUZZLE 
  

 

Um homem queria entrar no seu trabalho, mas esqueceu de sua senha. Entretanto lembrava-se de 

certas pistas, que são as seguintes: 

I. O quinto número mais o terceiro equivale a 14. 

II. O quarto número é um a mais que o segundo número. 

III. O primeiro número é um a menos que duas vezes o segundo número. 

IV. O Segundo número mais o terceiro número equivalem a 10. 

V. A soma de todos os números é 30 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

 
2. a 

 
3. c 

  
4. e 
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5. a 

 
6. a 

 
7. a 

 
8. e 

 
9. c 
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10. c 

 
 

Puzzle  
Os números e suas variáveis: I. a, II. b, III. c, IV. d, V. e 

Interpretando o enunciado e transformando em pequenas equações: 

I.   O quinto número mais o terceiro equivale a 14. 

 E+C=14 

II.   O quarto número é um a mais que o segundo número. 

  D=B+1 

III.   O primeiro número é um a menos que duas vezes o segundo número. 

  A=2B-1 

IV.   O Segundo número mais o terceiro número equivalem a 10. 

  B+C=10 

V.    A soma de todos os números é 30 

  A+B+C+D+E=30 

 

Vamos lá: 

E+C=14 à C=14-E 

B+C=10 à B=10-C à B=10-(14-E) à B=E-4 à E=B+4 

A+B+C+D+E=30 à (2B-1)+(E-4)+(14-E)+(B+1)+(B+4)=30 à 2B+E-E+B+B+14=30 à 4B=30-14 à B=4 

D=B+1 à D=5 

A=2B+1 à A=9 

E=B+4 à E=8 

C=14-E à C=6 

A+B+C+D+E=30 --> 7+4+6+5+8=30 

Logo, o número é 74658 
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Polinômios: teorema fundamental da 

álgebra e equações polinomiais 
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RESUMO   
 

 

Teorema das raízes complexas 
Vamos enunciar um teorema que se trata das raízes complexas não reais de uma equação polinomial de 

coeficientes reais, isto é, das raízes complexas da forma z=a+bi, com b  

 

 

 

 

 

 

Como consequência desse teorema temos que: 

1. Se um número complexo z=a+bi é raiz com multiplicidade m de uma equação polinomial p(x)=0 de 

coeficientes reais, então seu conjugado =a-bi também o é. 

2. A quantidade de raízes complexas não reais de uma equação polinomial de coeficientes reais é 

necessariamente par. Assim, se uma equação polinomial de coeficientes reais tem grau ímpar, admite 

pelo menos uma raiz real. 

Teorema das raízes racionais 
Dada uma equação polinomial p(x)=0 ela pode apresentar raízes racionais, isto é, números na forma p/q. 

No entanto existem equações polinomiais que apresentam coeficientes inteiros e não admitem raízes 

racionais. 

A seguir, iremos enunciar um teorema que não nos garante a existência de raízes racionais, mas caso existam 

ele apresenta uma maneira de obtê-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consequência deste teorema temos: 

1. Se an=1 e os demais coeficientes são inteiros, a equação não admite raízes racionais fracionárias, podendo 

ser inteiras e divisores de a0. No entanto, a recíproca não é verdadeira, pois pode haver divisores de a0 

que não são raízes da equação. 

 

Teorema da decomposição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja uma equação polinomial   de 

coeficientes inteiros com na diferente de zero. Se essa equação admite uma raiz 

racional p/q, tal que p e q sejam primos entre si, p é divisor de a0 e q é divisor de an. 
 

Se um número complexo z=a+bi com a pertencente aos reais e b 

pertencente aos reais não nulos, é raiz de uma equação polinomial p(x)=0 

com coeficientes reais, o conjugado de z, isto é   =a-bi também é solução. 

 

  

Então p(x) pode ser decomposto em n fatores do 1° grau sob a forma: 

 sendo u1,u2 ... raízes do polinômio. 
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Multiplicidade de uma raiz 
 

 

 

 

 

 

 

Teorema fundamental da álgebra 
Em 1798 o matemático alemão Gauss demonstrou em sua tese de doutorado, um teorema de grande 

importância na matemática conhecido como teorema fundamental da álgebra. A seguir, iremos enunciar 

esse teorema admitindo-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. No século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o 

avanço da Matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccólo Fontana 

(Tartaglia) (1500  1557) encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais de terceiro grau. 

No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar 

formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma dessas formas alternativas é a fatoração, que 

facilita a observação das raízes (soluções), pois transforma a adição dos termos da equação em uma 

multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. 

 
Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação 

a) possui três raízes naturais distintas. 

b) possui três raízes inteiras distintas. 

c) possui duas raízes naturais distintas e uma raiz irracional. 

d) possui duas raízes irracionais distintas e uma raiz inteira. 

e) não possui raízes reais. 

 

Aos vinte anos de idade, Gauss 

escreveu sua tese de doutorado na 

universidade de Helmstadt, na qual 

apresentou a primeira demonstração 

do teorema fundamental da álgebra 

que foi aceita entre os matemáticos. 

Apesar de nesta ocasião a 

demonstração envolver aspectos 

geométricos, posteriormente Gauss 

publicou outras demonstrações para 

este teorema, visando obter uma que 

fosse completamente algébrica. 

O número complexo r é uma raiz de multiplicidade m, da equação p(x)=0 se a forma 

fatorada de p(x) é: 

P(x)=(x-r).(x-r)...(x-r).q(x) 

P(x)=(x-r)m.q(x)   
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2. O polinômio P(x)=ax³+bx²+cx+d é tal que as raízes da equação P(x)=0 são os números -1,1 e 2. Se P 

(0)=24, então, o valor do coeficiente a é igual a: 

a) 10 

b) 8 

c) 12 

d) 6 

3. O polinômio de quinto grau tem 2 como uma raiz de multiplicidade 3. A razão entre o coeficiente do 

termo de quarto grau e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a -7. A razão entre o termo 

independente e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a 96. 

A menor raiz desse polinômio vale: 

a) 0 

b) -1 

c) -2 

d) -3 

4. Um polinômio de terceiro grau, cujo coeficiente do termo dominante é igual a 1, admite apenas raízes 

reais e distintas que quando multiplicadas resultam em 15 e quando somadas resultam em 1. Se o resto 

da divisão desse polinômio por g(x)=x+2 é igual a 7, então o quociente dessa divisão é igual a: 

a) x²-3x-11 

b) x²+3x-7 

c) x²-x-15 

d) x²-x-11 

e) x²+x+15 

5. Sejam um polinômio e M o conjunto dos números reais k tais que P(k)-0. 

O número de elementos de M é: 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

6. A soma dos quadrados dos números complexos que são as raízes da equação é igual a: 

a) 8 

b) 0 

c) 4 

d) 2 

7. Se os números de divisores de 6, de 9 e de 16 são as raízes da equação x³+ax²+bx+c=0, onde os 

coeficientes a, b e c são números reais, então o valor do coeficiente b é: 

a) 41 

b) 45 

c) 43 

d) 47 

8. Considere a equação ax²+bx+c=0, sabemos que a+b+c=0 e que x=3 é raiz da equação. Quanto vale o 

produto das duas raízes da equação? 

a) -6 

b) -3 

c) 3 

d) 6 

e) 9 

9. Se S é o conjunto dos números reais x para os quais se verifica a igualdade então 

é verdade que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. Se 2 é raiz única da equação então relativamente às demais raízes desta equação, 

é verdade que são números complexos: 

a) cujas imagens pertencem ao primeiro e quarto quadrante do plano complexo. 

b) que tem módulos iguais a 2 

c) cujos argumentos principais são 45° e 135° 

d) suja soma é igual a 2i. 
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Exercícios  
 

1. b 

 
2. c 

 
3. d 

 
4. a 

 
5. a 

 
6. b 

 
7. d 
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8. c 

 
9. d 

 
10. a 
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Circunferência 
Circunferência é o nome dado ao conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, que é o seu 

centro. 

 

Equação 
Uma circunferência γ de centro no ponto C( x0,y0) e raio de medida R é o conjunto dos pontos P(x,y), tais 

que P ∈ γ, PC = R. 

 

Substituindo PC  por seu valor, de acordo com a fórmula da distância entre dois pontos tem-se: 

0 0( )² ( )²R x x y y= − + −  

 Ao elevar ambos os lados ao quadrado, chegamos à equação da circunferência: 

0 0² ( )² ( )²R x x y y= − + −  

 

Elipse 
Elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano 

é constante. 

 

Elementos de uma elipse 
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Focos: são os pontos F1 e F2. 

Distância focal: é a distância 2c entre os focos. 

Centro: é o ponto médio C do segmento F1F2. 

Eixo maior: é o segmento A1A2 de comprimento 2a. 

Eixo menor: é o segmento B1B2 de comprimento 2b e perpendicular a A1A2  no seu ponto médio. 

Vértices: São os pontos A1, A2, B1 e B2.  

 

Pela figura, vemos que a² = b² + c². Esta igualdade mostra que b < a e c < a.  

 

Excentricidade: é o número real 
c

e
a

=  ( 0 < e < 1 ) 

Obs.

aproximadamente circula  

 
Equação 
Eixo maior é paralelo ao eixo x: 

 

( )² ( )²
1

² ²

x h y k

a b

− −
+ =  

Eixo maior é paralelo ao eixo y: 

 

( )² ( )²
1

² ²

x h y k

b a

− −
+ =  

Parábola 
Consideremos em um plano uma reta diretriz e um ponto Foco não pertencente a d. Parábola é o lugar 

geométrico dos pontos do plano que são equidistantes do Foco e da diretriz. 

 
Elementos: 

1.foco -> F 

2.diretriz -> d 

3.vértice -> V 

4.Parâmetro - à diretriz 

5.Eixo de simetria -> FP 



 

 
M

a
t.

 

Equação da parábola com vértice na origem 

Diretriz Horizontal:  
Concavidade para cima 

 
Equação: 

 
 

Concavidade para baixo 

 
 

Equação: 
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Diretriz Vertical:  

Concavidade virada para a esquerda 

 

 

Equação: 

 
 

Concavidade virada para a direita: 

 
Equação: 
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Equação da parábola de vértice fora da origem 

Diretriz Horizontal:  
Concavidade para cima 

 
Equação: 

 
 

Concavidade para baixo 

 
Equação: 

 
 

Diretriz Vertical: 

Concavidade para esquerda 

 
Equação: 
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Concavidade para a direita 

 
 

Equação: 

 
 

 

Hipérbole 
Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias, em valor absoluto, a 

dois pontos fixos desse plano é constante. 

 

 
Elementos: 

 
• Eixo real: A1A2=2ª 

• Eixo imaginário: 2b 

• Distância focal: 2c 

• Excentricidade: e=c/a 

• Relação entre os eixos: c²=a²+b² 

• Assíntotas da hipérbole. 



 

 
M

a
t.

 

Equação: 

Centros na origem e foco no eixo x 

 

 
 

 

Centros na origem e focos no eixo y 

 

 
 

Centro em um ponto qualquer: 

 
 

 

 



 

 
M

a
t.

 

Eixo focal paralelo ao eixo y 

 
 

 
 

 

EXERCÍCIOS  

1. Uma elipse tem centro na origem e vértices em (2a,0) e (0,a), com a>0. A área do quadrado inscrito 

nessa elipse é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

2. Os valores reais de n para os quais a reta (t) y=x+n seja tangente à elipse de equação 2x²+3y²=6 são 

iguais a: 

a)  

b)  
c)  
d) -2 e 2 

e) -5 e 5 

3. Na representação gráfica do sistema de equações no plano cartesiano, uma das soluções 

é (0,-2). A distância entre os pontos que representam as duas soluções desse sistema é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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4. Bira adquiriu uma cabra que pasta em um campo retangular. Para delimitar o gramado, ele pretende 

traçar uma elipse inscrita num terreno retangular de 10 m por 8 m. Para isso, ele deve utilizar um fio 

esticado preso por duas estacas M e N, conforme mostra a figura. 

 
Qual deve ser a distância entre as estacas M e N?  

a) 5  

b) 4  

c) 8  

d) 6  

e) 9 

5. Uma família da cidade de Cajapió  MA comprou uma antena parabólica e o técnico a instalou acima 

do telhado. A antena projetou uma sombra na parede do vizinho, que está reproduzida abaixo, coberta 

com uma folha quadriculada. 

 
Note que a figura projetada na parede é uma cônica. Considerando as medidas mostradas e o sistema 

cartesiano contido na folha quadriculada, a equação que representa a cônica será: 

 

6. Uma bola é jogada dentro de uma cesta cuja superfície é obtida girando a parábola y=x² em torno do 

eixo y. O centro da bola ocupa um ponto de altura y=3.O raio da bola é: 
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7. Sobre a curva 9x² + 25y²  36x + 50y  164 = 0, assinale a alternativa correta.  

a) Seu centro é (  2,1).  

b) A medida do seu eixo maior é 25.  

c) A medida do seu eixo menor é 9.  

d) A distância focal é 4.  

e) Sua excentricidade é 0,8. 

8. No plano cartesiano, há dois pontos R e S pertencentes à parábola de equação y=x² e que estão 

alinhados com os pontos A(0,3) e B(4,0). A soma das abscissas dos pontos R e S é:  

a) -0,45  

b) -0,55  

c) -0,65  

d) -0,75  

e) -0,85 

9. Um arquiteto projetou, para um salão de dimensões 22 m por 18 m, um teto de gesso em formato de 

elipse com o eixo maior medindo 20 m e o eixo menor, 16 m, conforme ilustra a figura abaixo. 

 
O aplicador do gesso afirmou que saberia desenhar a elipse, desde que o arquiteto informasse as 

posições dos focos. Para orientar o aplicador do gesso, o arquiteto informou que, na direção do eixo 

maior, a distância entre cada foco e a parede mais próxima é de  

a) 3 m.  

b) 4 m.  

c) 5 m.  

d) 6 m. 

10. Sendo m o maior valor real que x pode assumir na equação analítica (x-2)²+4(y+5)²=36 e n o maior valor 

real que y pode assumir nessa mesma equação, então, m+n é igual a  

a) 8.  

b) 7.  

c) 6.  

d) 4.  

e) 3. 

11. Sobre a parábola definida pela equação x²+2xy+y²-2x+4y+1=0 pode-se afirmar que  

a) ela não admite reta tangente paralela ao eixo Ox.  

b) ela admite apenas uma reta tangente paralela ao eixo Ox.  

c) ela admite duas retas tangentes paralelas ao eixo Ox. 

d) a abscissa do vértice da parábola é x=-1 

e) a abscissa do vértice da parábola é x=-2/3 
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PUZZLE 
  

 

Na grade abaixo, foi estabelecida uma certa lógica para ajudar você a colocar os números que faltam 

nos quadrados vazios. Qual é o produto desses números? 

5 9 3 2 3 8 

3 7 7 8 5 6 

  1 5 3 8    
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. a 

 

 
2. a 
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3. c 

 
4. d 

 
5. a 

 
6. b 
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7. e 

 
8. d 

 
9. c 

 

 
 

 

 



 

 
M

a
t.

 

10. c 

 
11. b 

 
 

Puzzle  
 

Este é simplesmente um problema de subtração. A diferença entre a primeira e a segunda linha gera a 

terceira linha. 

  593238 

- 377856 

___________ 

215382 

O produto dos números que ocupam os quadrados vazios é: 

2.2 = 4. 
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Modos de organização discursiva 
04 

out 
 

RESUMO 
 

 

Narração 

A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes como, por exemplo, o foco 

narrativo, o tipo de discurso (direto, indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e os 

personagens. 

 

O foco narrativo 

Narrador em 1ª pessoa: Narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem que 

usa e de suas experiências. 

 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

 

Exemplo: 

- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

 Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

  
  

 

Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

 

Exemplo: 

-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

 
  

 

Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

 

Exemplo: 

 D. Diogo, sentados no mesmo sofá, um com a sua chazada de inválido, outro com um copo 

de St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: 

fora o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse 

comer» como diziam  não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um 

 
   

O Enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a 

própria narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

a) Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  
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b) Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da 

narrativa.  

c) Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  

d) Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O Tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  

 

O Espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. 

 

Observe o conto abaixo:  

  

A velhinha contrabandista 

  

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na 

lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega - tudo malandro velho - começou a 

desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A 

velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela: 

- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a 

senhora leva nesse saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo, 

e respondeu: 

- É areia! 

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta 

para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, 

ordenou à velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. 

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com 

moamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o 

fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! 

O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o 

que ela levava no saco era areia. 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço. Manjo essa coisa de 

contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 

- Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: 

- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a 

ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os 

dias? 

- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha. 

- Juro - respondeu o fiscal. 

- É lambreta. 
 Stanislaw Ponte Preta. Para gostar de ler, vol. 8. São Paulo, Ed. Ática, 1997 

 

Descrição 

A descrição é um tipo textual que tem por objetivo descrever, ou melhor, fazer um retrato verbal de pessoas, 

objetos, cenas ou ambientes. Entretanto, é muito difícil encontrar um texto exclusivamente descritivo e o 

que ocorre são trechos descritivos no meio de textos narrativos. Para diferenciar os dois tipos de texto, deve-

se perceber o caráter estático do texto descritivo enquanto o narrativo possui uma sequência de episódios.  

Nos textos descritivos há predomínio de adjetivos, frases nominais, períodos curtos e verbos de ligação que 

visam retratar em detalhes um ambiente, um personagem, um objeto etc. Além disso, a visão particular de 
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um personagem também pode ser característica da descrição, que pode ser feita em primeira ou terceira 

pessoa. Se em primeira pessoa, é evidente que o personagem participa da história; se em terceira pessoa, o 

narrador descreve. 

Observe o fragmento narrativo com traços de descrição:  

  

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios 

de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O 

favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua 

guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que 

vestia a terra com as primeiras águas.  
Alencar, José de. Iracema: lenda do Ceará - São Paulo: Via Leitura, 2016.  

 

Texto Argumentativo  
O texto argumentativo é aquele em que defendemos um ponto de vista com o objetivo de convencer, 

persuadir ou influenciar o leitor ou ouvinte. Esse convencimento é feito mediante a apresentação de razões, 

em face da evidência das provas com base em um raciocínio coerente e consistente.  

Para que o leitor seja convencido de uma ideia, ela deve ser construída por meio de evidências. Ela pode ser 

comprovada por meio de exemplos, ilustrações, dados estatísticos, argumentos de autoridade, entre outros. 

A evidência é o elemento mais importante da argumentação, pois toda argumentação consiste em uma 

declaração seguida da prova.  

 

Observe o texto abaixo:  

Até então, nunca tinha acreditado na afirmação sofrer é crescer. Afinal, atingir a maioridade sempre significou 

liberdade, ou seja, fazer tudo o que era proibido na adolescência. Ao pisar fora do território familiar, me 

deparei com as vantagens e as desvantagens de viver só. Tarefas domésticas como lavar a roupa, passar, fazer 

supermercado e cozinhar ganharam prioridade. Anos depois, quando fui estudar na Inglaterra, lembro da 

cena de um garoto de 17 anos, numa lavanderia, colocando duas enormes trouxas de roupa em três máquinas 

de lavar. Meias, toalhas e panos de prato dividiram a mesma água e o mesmo sabão em pó. O resultado foi 

catastrófico: peças esverdeadas e a certeza de que manter a roupa limpa, passada e sem manchas não é fácil. 

Em diversos países, sair de casa jovem é um rito de passagem natural para a vida adulta. Uma espécie de 

serviço militar obrigatório para deixar de lado a dependência doméstica e provar que é possível se virar 

sozinho. Nos Estados Unidos, alguns estudantes preferem morar em alojamentos universitários mesmo 

quando a casa dos pais está localizada na mesma cidade. Além de ser encarado como uma forma de 

aproveitar ainda mais os anos da universidade, há uma certa pressão familiar para que os filhos cortem logo 

o cordão umbilical com os pais. 

(...)  

No Brasil, as condições econômicas tornam o ato de sair de casa um privilégio. Mas é claro que essa não é a 

única razão para ver tantos jovens de classe média  muitos deles com mais de 30 anos  protegidos no ninho 

dos pais. Além das diferenças culturais, há uma certa mentalidade que não estimula a autonomia dos jovens 

no país. Talvez o traço mais visível dessa mentalidade seja a resistência que os jovens brasileiros têm para 

-

foods, servir mesas em restaurantes e carregar malas em hotéis são vistas com menosprezo. Os pais também 

são culpados disso. Preferem ver os filhos fazendo nada sob suas asas a tê-

ulharem de vê-los batalhando seu espaço no mercado 

de trabalho, ficam preocupados com o que as outras famílias vão pensar  como se eles não fossem capazes 

de sustentar sua prole. 

É bem provável que esse comportamento típico da classe média brasileira seja uma herança da velha 

mentalidade da casa grande nas antigas fazendas, quando as famílias abastadas preparavam os seus filhos 

para se tornarem bacharéis e deixavam para os escravos todas as outras tarefas. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/ja-para-fora-de-casa/>. 

 

Texto Injuntivo  

O texto injuntivo (ou instrucional) é aquele que explica sobre algo para o leitor para a realização de uma ação. 

Sua função é instruir para que ele seja capaz de realizar uma atividade. São exemplos desse tipo textual, os 

gêneros: receita médica, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, entre outros. Além disso, 

uma das características do texto instrucional é a utilização de verbos no modo imperativo para configurar 

 

Veja o exemplo abaixo:  
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Texto expositivo 

Comumente, o texto expositivo circular muito nas esferas acadêmicas e escolares: seminários, resumos, 

artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas etc.  

No texto expositivo, o objetivo central do locutor (emissor) é explicar ou expor determinado assunto, a partir 

de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação, enumeração. 

Veja um exemplo abaixo: 

 

Entrevista 

 

É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há 

gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, rolando, rolando, perdendo algumas 

 

Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? 

Nunca. Porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata 

brasileiro, de modo que não conheci as pessoas que escreveram sobre mim. 

Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? 

Representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas do espírito. 

Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? 

Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. 

Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã, chamada Tânia Kaufman, que 

escreve livros técnicos. 

Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? 

 mãe fazia um diário e escrevia 

 

Nas raras entrevistas que você tem concedido surge, quase que necessariamente, a pergunta de como você 

começou a escrever e quando? 

Antes de sete anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo, inventei uma história que não acabava 

nunca. Quando comecei a ler comecei a escrever também. Pequenas histórias. 
Trecho da última entrevista com a escritora Clarice Lispector, concedida em 1977, ao repórter Júlio Lerner, da TV Cultura. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

Nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade 

Como eles disseram 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer 

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

  
Eduardo e Mônica. RUSSO, Renato. In: Legião Urbana  Dois. EMI, 1986. 

Sobre o tipo de narrador presente na música Eduardo e Mônica, é correto afirmar que se trata de um: 

a) Narrador personagem, pois, além de narrar os fatos, verídicos ou não, faz parte da história 

contada, sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada 

dos fatos, já que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. 

b) Narrador testemunha, pois é uma das personagens que vivem a história contada, mas não é uma 

personagem principal. 

c) Narrador onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos e o 

comportamento das personagens, podendo, inclusive, descrever situações simultâneas, embora 

essas ocorram em lugares diferentes. 

d) Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o 

narrador onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações e personagens, confere os 

fatos, mas apenas de um ângulo. 

e) Narrador onisciente neutro, pois relata os fatos e descreve as personagens, no entanto, não tenta 

influenciar o leitor com opiniões a respeito das personagens, falando apenas sobre os fatos 

indispensáveis para a compreensão da leitura. 

2. e sentar comigo à 

mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção do 

costume. Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e praticava-as, para me não descobrir a 

mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia 

mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo o meu desespero era 

grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte 

todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada 

a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para outro. 

O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios, não se notará aqui, por ser tão miúdo e 

repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o 

principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má 

terra da verdade, tivemos outros de pouca dura; não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o 

mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do 

universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra 

 
Fragmento do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. 

A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, 

correto dizer que ela apresenta-se: 

a) fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade; 

b) viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador; 

c) perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador; 

d) isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa à verdade; 

e) indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. 
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3. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, 

ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e 

indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor 

gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque.  
TREVISAN, D. Uma vela para Dario. Cemitério de Elefantes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964 (adaptado).  

 

No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão 

jornalística, com características de notícia, seria identificado em:  

a) Aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar no guarda-chuva...mas não deu. Encostei 

na parede e fui escorregando. Foi mal cara! Perdi os sentidos ali mesmo. Um povo que passava 

falou comigo e tentou me socorrer. E eu, ali, estatelado, sem conseguir falar nada! Cruzes! Que 

mal!  

b) O representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da 

Abolição, quase esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem por volta do meio-dia. 

O homem ainda tentou apoiar-se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares 

que tentaram socorrê-lo não conseguiu dar qualquer informação.  

c) Eu logo vi que podia se tratar de um ataque. Eu vinha logo atrás. O homem, todo aprumado, de 

guarda-chuva no braço e cachimbo na boca, dobrou a esquina e foi diminuindo o passo até se 

sentar no chão da calçada. Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem 

conseguia falar.  

d) Vítima Idade: entre 40 e 45 anos Sexo: masculino Cor: branca Ocorrência: Encontrado 

desacordado na Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira. Ambulância chamada às 

12h34min por homem desconhecido. A caminho.  

e) Pronto socorro? Por favor, tem um homem caído na calçada da rua da Abolição, quase esquina 

com a Padre Vieira. Ele parece desmaiado. Tem um grupo de pessoas em volta dele. Mas parece 

que ninguém aqui pode ajudar. Ele precisa de uma ambulância rápido. Por favor, venham logo!  

4. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado 

de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 
Disponível em: <http://www.passeiweb.com>. Acesso em: 1 maio 2009. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

a) fatos ficcionais, relacionados com outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado 

escritor. 

b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 

d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 

e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 

5. "É comum, no Brasil, a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime.  

Embora não exista ainda na leis penais a definição do 'crime de tortura', torturar um preso ou detido é 

abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio, 

quando a vítima da tortura vem a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais 

incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a 

confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, essa 

prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador 

comete crime, ficando sujeito a severas punições." 
Dalmo de Abreu Dallan 
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Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação: 

a) que apresenta, em todos os períodos, personagens individualizadas, movimentando-se num 

espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de 

orações subordinadas, que expressam sequência dos acontecimentos; 

b) que apresenta, em todos os períodos, substantivos abstratos, que representam as ideias 

discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o 

encadeamento lógico da denúncia; 

c) que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos  

denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações 

subordinadas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas; 

d) que consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, a ênfase, por meio 

da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a predominância de 

orações coordenadas sindéticas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas; 

e) que consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa, construída sobre  

metáforas e metonímias esparsas, bem como com a predominância de orações subordinadas, 

próprias de uma linguagem formal, natural para esse contexto. 

6. A chamada Lei do Agrotóxico (n° 7.802, de 11/06/89) determina que os rótulos dos produtos não 

contenham afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto a sua natureza, 

composição, segurança, eficácia e uso. Também proíbe declarações sobre a inocuidade, tais como 

do 

 

a) precisa levar em consideração que a condição suficiente para que um produto possa ser tóxico é 

sua ingestão, inalação ou contato com a pele e não sua composição. 

b) 
 

c) precisa levar em consideração que a expre

consistindo em um alerta ao usuário sobre a inocuidade dos produtos. 

d) exige admitir que a condição necessária para que um produto seja tóxico é a sua composição, 

induzindo o usuário a erro quanto à inocuidade e ao mau uso dos produtos. 

e) precisa ser complementada com a consideração de que a segurança no manuseio dos agrotóxicos 

elimina sua toxicidade, bem como eventuais riscos de intoxicação. 

7. Uma Mulher Chamada Guitarra 

Um dia, casualmente, eu disse a um amigo que a guitarra, ou violão, era "a música em forma de mulher". 

A frase o encantou e ele a andou espalhando como se ela constituísse o que os franceses chamam un 

mot d'esprit. Pesa-me ponderar que ela não quer ser nada disso; é, melhor, a pura verdade dos fatos.  

O violão é não só a música (com todas as suas possibilidades orquestrais latentes) em forma de mulher, 

como, de todos os instrumentos musicais que se inspiram na forma feminina - viola, violino, bandolim, 

violoncelo, contrabaixo - o único que representa a mulher ideal: nem grande, nem pequena; de 

pescoço alongado, ombros redondos e suaves, cintura fina e ancas plenas; cultivada mas sem 

jactância; relutante em exibir-se, a não ser pela mão daquele a quem ama; atenta e obediente ao seu 

amado, mas sem perda de caráter e dignidade; e, na intimidade, terna, sábia e apaixonada. Há 

mulheres-violino, mulheres-violoncelo e até mulheres- contrabaixo.  

Mas como recusam-se a estabelecer aquela íntima relação que o violão oferece; como negam-se a se 

deixar cantar preferindo tornar-se objeto de solos ou partes orquestrais; como respondem mal ao 

contato dos dedos para se deixar vibrar, em benefício de agentes excitantes como arcos e palhetas, 

serão sempre preteridas, no final, pelas mulheres-violão, que um homem pode, sempre que quer, ter 

carinhosamente em seus braços e com ela passar horas de maravilhoso isolamento, sem necessidade, 

seja de tê-la em posições pouco cristãs, como acontece com os violoncelos, seja de estar 

obrigatoriamente de pé diante delas, como se dá com os contrabaixos.  

Mesmo uma mulher-bandolim (vale dizer: um bandolim), se não encontrar um Jacob pela frente, está 

roubada. Sua voz é por demais estrídula para que se a suporte além de meia hora. E é nisso que a 

guitarra, ou violão (vale dizer: a mulher-violão), leva todas as vantagens. Nas mãos de um Segovia, de 

um Barrios, de um Sanz de la Mazza, de um Bonfá, de um Baden Powell, pode brilhar tão bem em 

sociedade quanto um violino nas mãos de um Oistrakh ou um violoncelo nas mãos de um Casals. 
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Enquanto que aqueles instrumentos dificilmente poderão atingir a pungência ou a bossa peculiares 

que um violão pode ter, quer tocado canhestramente por um Jayme Ovalle ou um Manuel Bandeira, 

quer "passado na cara" por um João Gilberto ou mesmo o crioulo Zé-com-Fome, da Favela do 

Esqueleto.  

Divino, delicioso instrumento que se casa tão bem com o amor e tudo o que, nos instantes mais belos 

da natureza, induz ao maravilhoso abandono! E não é à toa que um dos seus mais antigos ascendentes 

se chama viola d'amore, como a prenunciar o doce fenômeno de tantos corações diariamente feridos 

pelo melodioso acento de suas cordas... Até na maneira de ser tocado - contra o peito - lembra a 

mulher que se aninha nos braços do seu amado e, sem dizer-lhe nada, parece suplicar com beijos e 

carinhos que ele a tome toda, faça-a vibrar no mais fundo de si mesma, e a ame acima de tudo, pois 

do contrário ela não poderá ser nunca totalmente sua.  

Ponha-se num céu alto uma Lua tranqüila. Pede ela um contrabaixo? Nunca! Um violoncelo? Talvez, 

mas só se por trás dele houvesse um Casals. Um bandolim? Nem por sombra! Um bandolim, com seu 

tremolos, lhe perturbaria o luminoso êxtase. E o que pede então (direis) uma Lua tranqüila num céu 

alto? E eu vos responderei: um violão. Pois dentre os instrumentos musicais criados pela mão do 

homem, só o violão é capaz de ouvir e de entender a Lua. 
Uma Mulher Chamada Guitarra - Crônicas Escolhidas de Vinicius de Moraes - Vinicius de Moraes 

No texto, fragmentos narrativos associam-se a sequências descritivas, originárias de um processo 

subjetivo de observação. 

A alternativa que apresenta uma dessas sequências é: 

a)  

b) -33) 

c) -  

d) -44) 

e)  

8.  

 
Não, aquela fonte de luz tinha uma propagação trêmula, uma claridade branca e seca, uma 

temperatura pouco elevada e um brilho de fato maior que o da Lua, evidenciando uma origem 

elétrica. (l. 19-21) 

A passagem transcrita acima revela uma característica na descrição do cenário que pode ser definida 

como: 

a) exemplificação do tema do diálogo entre personagens 

b) intensificação do envolvimento do narrador com a cena 

c) contraposição com os aspectos visuais relativos à paisagem 

d) enumeração de elementos díspares na composição do espaço 
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9.  

 
Assinale a alternativa em que o diálogo do primeiro quadrinho tem expressão adequada em discurso 

indireto, dando sequência à frase abaixo.  

Indagada sobre o segredo de um casamento duradouro, a velha senhora respondeu à jovem secretária  

a) isso: fosse você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficando fora do 

caminho.  

b) o seguinte: seja você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e fique fora 

do caminho. 

c) que fosse ela mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  

d) que: seja você mesma, tenha seus próprios interesses, dê espaço ao outro e fique fora do caminho.  

e) que fora ela mesma, tenha seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  

10. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. 

BOTAFOGO ETC. 

"Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos 

tênues de ouro bandeiranacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da baía a Serra 

dos Órgãos serrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolah ia vinha 

derrapava em túneis. 

 

Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade.  

Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos 

de descrição, narração e dissertação; no entanto é difícil encontrar-se um trecho que seja só descritivo, 

apenas narrativo, somente dissertativo. 

   

Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de 

Oswald de Andrade: 

a) Narrativo-descritivo, com predominância do dissertativo. 

b) Dissertativo-descritivo, com predominância do dissertativo. 

c) Descritivo-narrativo, com predominância do narrativo. 

d) Descritivo-dissertativo, com predominância do dissertativo. 

e) Narrativo-dissertativo, com predominância do narrativo. 
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11. Transtorno do comer compulsivo 

O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 

caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente 

da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. 

Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, 

sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando 

uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O 

transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais 

frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. 

Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda 

de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. 
Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado). 

Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 

a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. 

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. 

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. 

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. 

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. 

12.  de Assis: 

-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos 

nas algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se 

devagar, e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida; uma tira estreita de barba, por 

baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria quarenta anos. De quando em 

quando, voltava-se para o estudante, e perguntava alguma coisa acerca do ferido; mas tornava logo a 

olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa 

ao mesmo tempo que de curiosidade; não podia negar que estava assistindo a um ato de rara 

dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como 

 
MACHADO DE ASSIS. A causa secreta. In: Machado de Assis  obra completa. v.2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 

513. 

A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como 

a) Um texto de relato, pois transmite os fatos acontecidos com foco no acontecimento; 

b) Um texto narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens; 

c) Um texto dissertativo, cuja principal intenção é a exposição de opiniões com a intenção de 

persuadir o leitor; 

d) Um texto narrativo-descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas; 

e) Um texto do tipo carta argumentativa, muito comum em jornais e revistas. Apresenta argumentos 

incisivos com intenção de influenciar ou rebater a opinião de outros leitores. 

13. Autorretrato falado 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

      entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

      abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei  pelo que 

      fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

      coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 
Manoel de Barros 

http://www.abcdasaude.com.br/
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Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 

14. Analise os fragmentos a seguir e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais eles 

pertencem: 

TEXTO I 

-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, 

ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e 

indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O 

 
Dalton Trevisan  Uma vela para Dario. 

TEXTO II 

 alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se precisasse fazer 

esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, uma cara de menino, que a 

 

 

TEXTO III 

Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

 produtos, 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados. 
SAMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 1 mar. 

2013 (adaptado). 

TEXTO IV 

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por 5 

minutos; 

2. Depois, numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, 

menos o fermento; 

3. Esse é misturado lentamente com uma colher; 

4. Asse em forno preaquecido (180° C) por 40 minutos. 

a) narração  descrição  dissertação  prescrição. 

b) descrição  narração  dissertação  prescrição. 

c) dissertação  prescrição  descrição  narração. 

d) prescrição  descrição  dissertação  narração. 
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15. O folclore ́ o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica ́ uma forma de representar 

a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho conhec ̂-la, ́ de alguma forma se 

apropriar dela, ́ enriquecer a própria cultura. 
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dança. São Paulo: ́cone, 2007. 

As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, é obra de um povo que a cria, recria e 

a perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira 

a) o Bumba-meu-boi, que ́ uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo 

crítica social, morte e ressurreição. 

b) a Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs 

envolvendo as colheitas e a fogueira. 

c) o Congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através 

de música, cantos e dança. 

d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história 

em forma de espetáculo. 

e) o Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar 

ou recriar uma história nos desfiles. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
A imagem acima é, na verdade, um gênero em ascensão: a receita ilustrada. Esse gênero textual possui 

a função social de instruir o leitor sobre determinado modo de preparo. Observe o texto acima e diga 

quais elementos caracterizam sua finalidade.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

2. b 

3. b 

4. e 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. c 

11. d 

12. d 

13. e 

14. a 

15. d 

 

Questão Contexto  
 

leitor do texto e o passo-a-passo para a preparação do cookie com a indicação das etapas na imagem. 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Neste módulo estudadesmos as principais propriedades físicas dos compostos orgânicos. 

 

Ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos 
 

a) Interações Intermoleculares 

 

As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e a molécula vizinha. 

Durante uma mudança de estado físico ocorre o afastamento ou a aproximação entre essas moléculas, 

rompendo ou formando ligações intermoleculares.  

As forças intermoleculares podem ser do tipo: Dipolo induzido, Dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. 

Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares entre as moléculas, mais será o ponto de fusão e 

ebulição da substância, pois mais difícil será de afastar uma molécula da sua molécula vizinha. 

 

Ex.: 

 
PSIU! 

 

Os hidrocarbonetos ramificados possuem menor extensão para ação das forças intermoleculares, portanto 

para hidrocarbonetos de mesma fórmula molecular, os menos ramificados possuem maior ponto de 

ebulição. 

Ex.: C5H12 

 
b) Massa molar 
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Quanto maior for a massa molar do composto, maior será o seu ponto de ebulição. 

 

 
Ex.:  

Comparando o ponto de ebulição dos alcanos não ramificados com 1 e 3 carbonos, com base na tabela 

acima, indique quem possui o maior ponto de ebulição. 

Com base na tabela e nas respectivas massas molares, o C3H8 possui o ponto de ebulição maior que o CH4. 

 

PSIU! 

 

Quanto comparamos os ponto de ebulição de hidrocarbonetos, por todos serem apolares e fazerem ligações 

de dipolo induzido, a massa molar será o fator decisivo para determinar quem possui maior ponto de 

ebulição. 

 

Solubilidade dos compostos orgânicos 
A solubilidade dos compostos orgânicos deve ser analisada a partir da polaridade e/ou apolaridade exercida 

pela  sua estrutura molecular.   

 
Sendo assim, é possivel visulalizar que com o aumento da parte apolar do hidrocarboneto há o aumento da 

solubidade em hexano, que é um composto apolar. E a diminuição da solubilidade em água, que é um 

composto polar. 

Vale lembrar, que o aumento da quantidade de hidroxilas (-OH), elevaria a polaridade da molécula, 

aumentando a solubilidade em água e diminuindo a solubilidade em hexano. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

 
O ibuprofeno é um dos nomes do fármaco pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, 

com nome sistemático ácido 2-(4-isobutilfenil) propanoico. 

Sobre o ibuprofeno, é correto afirmar:  

a) Dissolve totalmente em água, quando misturado a este solvente, em qualquer proporção.    
b) Solubiliza em soluções de hidróxidos de metais alcalinos, devido ao hidrogênio ácido do grupo 

carboxila.    

c) Apresenta dois carbonos 
3sp  classificados como quirais, por estarem ligados a quatro 

substituintes diferentes.    
d) Não solubiliza em metanol devido às interações intermoleculares muito fortes entre as moléculas 

deste solvente.    
e) Formam-se ligações de hidrogênio intramoleculares entre o grupo carboxila e o carbono em 

posição orto a este grupo substituinte, no anel aromático.    

2. Considere os seguintes álcoois: 

I. 3CH OH−
 

II. 3 2 2 2CH CH CH CH OH− − − −
 

III. 3 2 2CH CH CH OH− − −
 

IV. 3 2CH CH OH− −
 

 

Assinale a alternativa que apresenta em ordem crescente a solubilidade desses alcoóis em água.  

a) II III IV I       

b) II I IV III       

c) I IV III II       

d) I II III IV       

e) III II I IV       

3. A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si leva a uma formação de grande 

variedade de moléculas orgânicas com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente 

suas propriedades físicas.  

Dentre os isômeros da molécula do heptano, aquele que apresentará a menor temperatura de ebulição 

é o   

a) 2 metilhexano−      

b) 
2,2 dimetilpentano−

     

c) 
2,3 dimetilpentano−

     

d) 2,2,3 trimetilbutano−     
e) 3,3 - dimetilpentano 
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4. Entre os principais compostos da função dos ácidos carboxílicos utilizados no cotidiano temos o ácido 

metanoico, mais conhecido como ácido fórmico, e o ácido etanoico ou ácido acético. O ácido fórmico 

é assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas. Esse 

ácido é o principal responsável pela dor intensa e coceira sentida na picada desse inseto. O ácido 

acético é o principal constituinte do vinagre, que é usado em temperos na cozinha, em limpezas e na 

preparação de perfumes, corantes, seda artificial e acetona. 
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/quimica/os-acidos-carboxilicos.htm>. 

Acerca desses dois compostos, é correto afirmar que  

a) não se dissolvem em água.    
b) ambos possuem o mesmo ponto de ebulição.    
c) o ácido acético possui ponto de ebulição menor.    
d) o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico.    

e) são bases fortes. 

5. O etino (C2H2), conhecido como acetileno, é bastante usado em solda de metais. Quando obtido na 

indústria, pode apresentar impurezas como o sulfeto de hidrogênio (H2S), molécula de geometria 

angular. Se o gás acetileno contiver essa impureza, pode ser purificado fazendo-o passar através de  
a) éter metílico (CH3OCH3), pois o H2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas 

polares, não se dissolve nele.    

b) tetracloreto de carbono líquido ( )4CC ,  pois o H2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado 

por moléculas apolares, não se dissolve nele.    
c) água líquida (H2O), pois o H2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas 

apolares, não se dissolve nela.    
d) pentano (C5H12), pois o H2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas polares 

e apolares, não se dissolve nele.    

6. Os terpenos formam uma classe de compostos naturais de origem vegetal e estão presentes em 

sementes, flores, folhas, caules e raízes. Um exemplo é o geraniol, encontrados nos óleos essenciais 

de citronela, gerânio, limão, rosas e outros. Ele apresenta um agradável odor de rosas, o que justifica 

seu vasto emprego pelas indústrias de cosméticos e perfumaria. A estrutura do geraniol é apresentada 

a seguir:  

 
Considerando-se a estrutura desse composto, é INCORRETO afirmar que  
a) sua temperatura de ebulição é maior que a do seu isômero não ramificado.    
b) sua fórmula química é C10H18O, que também pode ser a fórmula de uma cetona.    
c) apresenta isomeria do tipo cis-trans.    
d) tem massa molar igual a do 4-decenal.    

e) apresenta a função álcool. 

7. Um dos grandes problemas de poluição mundial é o descarte de detergentes não biodegradáveis nos 

rios, lagos e mananciais. Os detergentes não biodegradáveis formam densas espumas que impedem a 

entrada de gás oxigênio na água e com isso afeta a vida das espécies aeróbicas aquáticas. Para resolver 

ou amenizar este problema surgiu o detergente biodegradável, a qual sua estrutura pode ser observada 

abaixo: 

 
Com relação aos detergentes biodegradáveis, pode-se afirmar que  

a) sua cadeia carbônica saturada apresenta somente uma ramificação.    
b) sua estrutura apresenta uma porção polar e uma apolar.    
c) o anel aromático é monossubstituído.    
d) a parte apolar apresenta uma cadeia insaturada.    
e) a porção sulfônica apresenta ligação metálica.    
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8. Um sólido branco apresenta as seguintes propriedades: 

I. É solúvel em água. 

II. Sua solução aquosa é condutora de corrente elétrica. 

III. Quando puro, o sólido não conduz corrente elétrica. 

IV. Quando fundido, o líquido puro resultante não conduz corrente elétrica. 

 

Considerando essas informações, o sólido em questão pode ser  

a) sulfato de potássio.    

b) hidróxido de bário.    

c) platina.    

d) ácido cis-butenodioico.    

e) polietileno.    

9. É correto afirmar que o ácido acético ( )3 2CH CO H  é capaz de realizar ligação de hidrogênio com 

moléculas de:  

a) cicloexano.    

b) benzeno.    

c) éter dietílico.    

d) 1,2-dietilbenzeno.    

e) cloreto de sório 

10. Diariamente produtos novos são lançados no mercado e muitos possuem como matéria-prima óleos 

ou gorduras. Tais substâncias, classificadas como lipídeos, podem ser encontradas em tecidos animais 

ou vegetais e são constituídas por uma mistura de diversos compostos químicos, sendo os mais 

importantes os ácidos graxos e seus derivados. Os ácidos graxos são compostos orgânicos lineares 

que diferem no número de carbonos que constitui a sua cadeia e, também, pela presença de 

insaturações. 

Existem diversos ácidos graxos conhecidos, sendo alguns listados na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das informações acima e de seus conhecimentos de química, assinale a alternativa incorreta.  

a) O ponto de fusão do ácido láurico é menor que o ponto de fusão do ácido esteárico, pois possui 

maior massa molar.    

b) As moléculas do ácido esteárico são apolares.    

c) O ácido linoleico é um ácido graxo insaturado.    

d) O sabão é uma mistura de sais alcalinos de ácidos graxos.   

e) O Esteárico possui o maior ponto de fusão.  

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

constantemente desafiada por infecções relacionadas aos procedimentos 

assistenciais, que resultam em aumento na gravidade das doenças, no tempo de internação, na 

mortalidade e nos custos. O álcool possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para 

eliminar os germes mais frequentemente envolvidos nestas infecções, sendo imprescindível na 

realização de ações simples de prevenção como a antissepsia das mãos, a desinfecção do ambiente e 

Ácido graxo Nome sistemático Fórmula mínima P . F. (ºC) 

Láurico 

Palmítico 

Palmito leico 

Esteárico 

Oleico 

Linoleico 

Dodecanoico 

Hexadecanoico 

cis-9 hexadecanoico 

Octadecanoico 

cis-9 octadecanoico 

cis-9, cis-12 -

Octadecanoico 

C12H24O2 

C16H32O2 

C16H30O2 

C18H36O2 

C18H34O2 

C18H32O2 

44,8 

62,9 

0,5 

70,1 

16,0 

-5,0 
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de artigos médico-hospitalares. Além disto, é adquirido com baixo custo, possui fácil aplicabilidade e 

toxicidade reduzida.  
As exigências legais e os cuidados necessários para a manutenção de suas qualidades como germicida, 

durante os processos de aquisição, estocagem, diluição, distribuição também são abordados neste 

texto que procura orientar profissionais de saúde e administradores sobre os benefícios gerados pelo 

 
 Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/controle_alcool.pdf>. 

 
O fragmento Importância do álcool no controle de infecções em serviços de saúde

destaca a importância dos álcoois nos serviços de saúde. 
Com relação aos álcoois, metanol, propanol e metil-etanol indique a ordem crescente dos pontos de 

ebulição destes álcoois. 
  

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/controle_alcool.pdf
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O ibuprofeno solubiliza em soluções de hidróxidos de metais alcalinos (MOH),  devido ao hidrogênio 

ácido do grupo carboxila: 

   
2. a 

A solubilidade dos alcoóis em água diminui conforme aumenta a cadeia carbônica, assim, o menos 

solúvel será o composto com quatro carbonos na cadeia, seguido de três, dois e um carbono, ou seja, 

II III IV I.      
3.  d 

O ponto de ebulição é menor para as cadeias mais ramificadas, assim, o composto 2,2,3-trimetilbutano 

é o que irá possuir a menor temperatura de ebulição.   
4. d 

Numa série, com a elevação do número de átomos de carbono na cadeia carbônica de um ácido 

carboxílico, ocorre a diminuição da acidez. 

Conclusão: o ácido etanoico (2 carbonos) é mais fraco do que o ácido metanoico (1 carbono).   
5. c 

A molécula de H2S apresenta, além de sua geometria angular, caráter polar, fazendo com que esse gás 

seja solúvel em água. O etino, assim como todos os hidrocarbonetos, é apolar, não sendo solúvel em 

água.    
6. a 

Observações sobre as afirmativas: 

a) No caso de isômeros de cadeias, podemos considerar que aquele com cadeia mais ramificada, em 

geral, apresenta menor temperatura de ebulição. Isto se explica devido à menor intensidade das 

forças de London devido à menor superfície das cadeias ramificadas. 

b) Verdadeira. Observe a fórmula estrutural abaixo: 

 
c) A ligação assinalada abaixo mostra que o composto apresenta isomeria cis-trans. 

 
d) A estrutura do 4-decenal é:  

 
e sua formula molecular é C10H18O. Sendo assim, apresenta a mesma massa molar do geraniol.    
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7. b  

a) Falsa. A cadeia carbônica saturada não apresenta ramificação, pois não possui carbono terciário. 

b) Verdadeira. A estrutura do detergente mostra uma região apolar formada pela cadeia carbônica e 

outra polar formada pela ligação iônica do grupo sulfonato com o cátion sódio. 

c) Falsa. O anel aromático está dissubstituido. 

d) Falsa. A cadeia carbônica apolar é saturada. 

e) Falsa. A porção sulfônica apresenta uma ligação iônica, o que confere a esta região um caráter polar.   

8. d 

As características apresentadas descrevem um sólido molecular. 

Nos sólidos moleculares os pontos do retículo cristalino são ocupados por moléculas. 

Sabemos que as ligações existentes entre os átomos de uma molécula são ligações covalentes e estas 

moléculas são eletricamente neutras. 

Quando um sólido (soluto) é adicionado a um líquido (solvente) se inicia um processo de destruição de 

sua estrutura cristalina. 

Lentamente as partículas do solvente atacam a superfície do retículo cristalino e começam a remover as 

partículas que formam o sólido, cercando-as e arrastando-as para longe, ou seja, ocorre uma dispersão 

das partículas do sólido cristalino. 

Como consequência desse fenômeno temos a destruição do sólido (soluto) e a alteração da estrutura do 

solvente que carrega outras partículas deferentes das suas. 

Este fenômeno ocorre com maior ou menor intensidade de acordo com as forças de atração entre as 

partículas formadoras do solvente e do soluto e também das interações existentes entre as partículas do 

soluto entre si (soluto-soluto) e do solvente entre si (solvente-solvente). 

Considerando essas informações, o sólido em questão pode ser o ácido cis-butenodioico: 

 
9. c              

Fórmula Estrutural do éter dietílico: 

3 2 2 3CH CH O CH CH− − − −  

 

Função: Éter 

A ligação de hidrogênio é uma atração intermolecular mais forte do que a média. Nela os átomos de 

moléculas vizinhas. 

Este tipo de ligação ocorre em moléculas nas quais o átomo de hidrogênio está ligado a átomos que 

possuem alta eletronegatividade como o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Por exemplo: NH3, H2O e HF. 

A ligação de hidrogênio é uma força de atração mais fraca do que a ligação covalente ou iônica. Mas, é 

mais forte do que as forças de London e a atração dipolo-dipolo. 

O ácido acético e o éter dietílico são moleculares polares. 

O cicloexano, benzeno e 1,2-dietilbenzeno moléculas apolares.   
10. a 

a) Incorreta, pois o ponto de fusão do ácido láurico é menor que o ponto de fusão do ácido esteárico 

pelo fato dele possuir menor massa molar que o ácido láurico, o que pode ser confirmado pelo 

cálculo das massas molares a partir das fórmulas mínimas. As temperaturas de fusão dos compostos 

orgânicos são influenciadas pela massa molar da molécula. Quanto maior a massa molar, maior a 

temperatura de fusão. 

b) Correta. Moléculas de ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos são consideradas apolares. 

c) Correta, já que o ácido linoleico é a forma cis de um composto e a isomeria cis/trans só ocorre em 

compostos insaturados. 

d) Correta. Sabões são misturas de sais alcalinos de ácidos graxos.   

 

Questão Contexto  
 

Metanol < metil-etanol < propanol 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Teorias sobre ácidos e bases  
 

• Teoria de Arrhenius: Substâncias neutras dissolvidas em água formam espécies carregadas ou íons através 

de dissociação iônica ou ionização em solução.  

 

Ácido ⇨ substância que se ioniza para produzir prótons (íons H+ ) quando dissolvida em água. 

 

-(aq) 

                                                                        Ácido       próton       ânion 

 

Base ⇨ substância que se ioniza para produzir íons hidróxido (íons OH- ) quando dissolvida em água. 

 

-(aq) 

                                                                   Base                 cátion       íon hidróxido 

 

• Teoria de Bronsted-Lowry: Um ácido é uma espécie que tem tendência a perder/doar um H+ e uma base 

é uma espécie que tem a tendência a receber um H+ . 

 

                                              HCl       +     H2O                Cl
-
              +           H3O+     

                                   Ácido               base               base conjugada         ácido conjugado 

 

Observe que o que antes era ácido doou um H+ e se tornou uma espécie que pode receber um hidrogênio, 

chamamos essa espécie de base conjugada do ácido de origem. A mesma coisa acontece com a água que 

faz o papel da base nesse reação. 

 

Caráter ácido  
 

Propriedades químicas de ácidos carboxílicos 

Os ácidos carboxílicos, quando em solução aquosa, se ionizam, originando íons H+(prótons) ou H3O+(íon 

hidrônio), portanto, segundo a teoria de Arrhenius são considerados ácidos. Genericamente e de maneira 

simplificada, temos: 

 
 

Embora todos os ácidos carboxílicos sofram ionização, ela não ocorre na mesma intensidade em todos os 

compostos. Essa ionização está relacionada aos grupos ligados à carboxila:   

 

Esses grupos podem ser de dois tipos:  

a) aqueles que aumentam a acidez.  

Ex: halogênios (F, Cl, Br, I); NO2; OH etc. 

  

b) aqueles que diminuem a acidez.  

Ex: H3C ; C2H5 etc.  

 

Isso corre quando átomos de diferentes eletronegatividades se encontram ligados ou bem perto no 

composto. O átomo mais eletronegativo tem a tendência de trazer os elétrons para perto dele, criando assim 
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algumas ocasiões, acomodando melhor as cargas. Chamamos isso de efeito indutivo. 

Isso pode ser verificado a partir da análise de alguns ácidos com substituintes diferentes e suas respectivas 

constantes de ionização, os quais são dados a seguir: 

 

 
 

OBS1: Quanto maior a constante de ionização (Ki), mais ionizado estará o ácido. Assim, entre os ácidos 

apresentados, temos em ordem crescente de força de acidez: 

OBS2: O ácido pícrico é um ácido orgânico diferenciado, pois seus grupo nitro ligados a função fenol 

implicam o efeito indutivo, puxando os elétrons das ligações pi do anel aromático, deixando o H da hidroxila 

mais suscetível a sair. Esse ácido tem a acidez comparada dos ácidos inorgânicos apesar de ser uma molécula 

orgânica. Veja a fórmula do ácido pícrico abaixo. 

 

 
Ácido propanóico  < Ácido acético < Ácido monocloroacético < Ácido tricloroacético < Ácido pícrico 

 

Acidez na química orgânica Além dos ácidos carboxílicos, na Química Orgânica existem outros compostos 

que se ionizam, liberando H+: 

 

 
 

OBS: Alcinos verdadeiros são estruturas com ligação tripla onde essa instauração acontece no carbono da 

ponta da cadeia, ex:  H  C ≡ C  H. São substâncias que não são ácidas em água, então para liberar seu 

hidrogênio é necessário reagir com sódio metálico. 

Analisando suas constantes de ionização (Ki) podemos comparar o caráter ácido das funções: 

 

Alcinos verdadeiros < Álcool < Água < Fenol < Ácido carboxílico < Ácido pícrico < Ácidos inorgânicos 

 

Caráter básico 
 

Uma das principais características das aminas é o seu caráter básico por conta do par de elétrons livre(não 

ligante) existente no nitrogênio. Qualquer tipo de amina (primária, secundária e terciária) e a amônia reagem 

com a água e com os ácidos de forma semelhante: 

 
As aminas são consideradas as bases orgânicas, portanto, as substâncias que apresentarem grupo amina ( 

NH2, NH ou N ) têm certo caráter básico. Um tipo de substância essencial à vida e que apresenta o grupo 

amina em sua estrutura são os aminoácidos (aa). Os mais importantes são os α(alfa)-aminoácidos, por serem 

os responsáveis pela síntese de proteínas: 
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Como os aminoácidos apresentam dois grupos distintos(um com característica básica e outro ácida) 

chamamos essas substâncias de ANFÓTERAS por poderem reagir tanto com ácidos quanto com bases. 

Força crescente das bases orgânicas: 

 

Secundária < primária < terciária < amônia < amina aromática  < amina com dois anéis aromáticos 

                                                      

R2NH < RNH2 < R3NH2 < NH3 < ArNH2 < Ar2NH 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A iboga é uma misteriosa raiz africana à qual se atribuem fortes propriedades terapêuticas. Trata-se de 

uma raiz subterrânea que chega a atingir 1,50 m  de altura, pertencente ao gênero Tabernanthe, 

composto por várias espécies. A que tem mais interessado a medicina ocidental é a Tabernanthe iboga, 

encontrada sobretudo na região dos Camarões, Gabão, República Central Africana, Congo, República 

Democrática do Congo, Angola e Guinea Equatorial.  
Disponível em: <http://www.jornalgrandebahia.com.br/2013/10/tratamento-de-toxicodependencia-a-ibogaina.html.> 

Acesso em: 26 de janeiro de 2016. 

A ibugaína é extraída dessa raiz e tem fórmula estrutural 

 
A partir da análise de sua estrutura, verifica-se que a ibogaína possui fórmula molecular  
a) 19 24 2C H N O  e possui caráter básico.    

b) 19 23 2C H N O  e possui caráter ácido.    

c) 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino.    

d) 20 24 2C H N O  e possui caráter adstringente.    

2. Entre os principais compostos da função dos ácidos carboxílicos utilizados no cotidiano temos o ácido 

metanoico, mais conhecido como ácido fórmico, e o ácido etanoico ou ácido acético. O ácido fórmico 

é assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas. Esse 

ácido é o principal responsável pela dor intensa e coceira sentida na picada desse inseto. O ácido 

acético é o principal constituinte do vinagre, que é usado em temperos na cozinha, em limpezas e na 

preparação de perfumes, corantes, seda artificial e acetona. 
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/quimica/os-acidos-carboxilicos.htm>. 

Acerca desses dois compostos, é correto afirmar que  

a) não se dissolvem em água.    

b) ambos possuem o mesmo ponto de ebulição.    

c) o ácido acético possui ponto de ebulição menor.    

d) o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico.    

3. O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no 

tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é 

maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo  

a) elevado grau de ionização do H+
 no ácido acético, que disponibiliza mais esse íon para a solução.    

b) valor da constante ácida (Ka) do ácido acético ser maior do que a constante ácida (Ka) do ácido 

tricloroacético.    
c) efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético.    
d) número de átomos de cloro na estrutura do tricloroacético, que fixa melhor o hidrogênio 

ionizável, aumentando a acidez.    
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4. Considere as estruturas dos hidrocarbonetos e os seus respectivos pKas. 

 
 

Em relação à acidez e a basicidade relativa dos hidrocarbonetos e de seus íons, e CORRETO o que se 

afirma em  

a) Os prótons do etano, H ,+  são os de menor acidez.    

b) O etino é o hidrocarboneto de menor acidez.    

c) O íon carbânio do eteno é o de maior basicidade.    

d) O ânion 2H C CH−=  é a base conjugada do etino.    

5. Assinale a opção que apresenta o ácido mais forte, considerando que todos se encontram nas mesmas 

condições de concentração, temperatura e pressão.  

a) CH3COOH     

b) CH3CH2COOH    

c) (CH3)3CCOOH     

d) C CH2COOH    

e) C 3CCOOH    

6. As estruturas a seguir referem-se às bases orto, meta e para-hidroxianilina: 

 
Considerando as estruturas acima e os valores de pKa de seus ácidos conjugados, 2-hidroxianilina 

(4,72); 3-hidroxianilina (4,17) e 4-hidroxianilina (5,47), é correto afirmar que  

a) a basicidade não sofre influência da simetria molecular.    

b) o ácido conjugado de orto-hidroxianilina é o mais forte.    

c) o grupo hidroxila confere maior caráter básico às bases.    

d) a para-hidroxianilina é a mais forte de todas as bases.    

7. Considere os seguintes compostos orgânicos: 

I. 3 2CH CH OH  

II. 3CH COOH  

III. 3 2CH CH COOH  

IV. 3 2 2CH CH NH  

V. 

 
 

O composto orgânico que apresenta maior caráter básico está representado em:  

a) I.     

b) II.    

c) III.    

d) IV.    

e) V.    
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8. Fatos experimentais mostram que a força de um ácido aumenta com: 

• a diminuição de sua cadeia carbônica; 

• a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio; 

• o aumento da eletronegatividade do halogênio; 

• a proximidade do átomo do halogênio em relação à carboxila; 

• o aumento do número de hidrogênios substituídos. 

Usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir na ordem de suas forças, 

numerando-os de 1 a 5, considerando o de número 5 o mais forte e o de número 1 o mais fraco. 

(     ) ácido 3-bromo-hexanoico   

(     ) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(     ) ácido 2-cloropentanoico   

(     ) ácido heptanoico 

(     ) ácido tricloacético 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 5, 2, 3, 1, 4.    
b) 2, 4, 3, 1, 5. 
c) 5, 2, 3, 4, 1.    
d) 2, 5, 3, 1, 4.    

9. Sobre os compostos A, B  e C  são fornecidas as seguintes afirmações. 

3

2

2

A CH COOH

B C CH COOH

C C CHCOOH

=

=

=

 

I. O composto A  tem maior caráter ácido do que o composto B,  ou seja, A  é um ácido mais forte 

do que B.  

II. O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio aquoso, a 

25 C,  é maior no composto C  do que no composto A.  

III. Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, produzem 

os carboxilatos correspondentes.  

IV. Todos esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  o mesmo valor de aK ,  porque 

todos são da mesma função orgânica. 

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) I.    
b) II.    
c) II e III.    
d) III e IV.    
e) I e IV.     

10. Em pesquisas recentes, zonas do cérebro se mostraram mais ativadas em pessoas apaixonadas. São 

zonas ricas em dopamina e endorfina. São neurotransmissores, sendo que a endorfina tem efeito 

semelhante ao da morfina. Estimulam os circuitos de recompensa, os mesmos que nos proporcionam 

prazer em comer quando sentimos fome, e em beber quando temos sede. Estar em contato com a 

alma gêmea, mesmo que por telefone ou e-mail, resultará na liberação de mais endorfina e dopamina, 

ou seja, de mais e mais prazer (Superinteressante, 2006).  

 
Observando as estruturas da dopamina e da morfina, pode-se afirmar que  
a) são quirais.    
b) são aminas primárias.    
c) são amidas primárias.    
d) apresentam propriedades alcalinas.    
e) apresentam o mesmo percentual de nitrogênio.    
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 QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 
 

Acidez e basicidade são propriedades importantes nas reações orgânicas. Considerando-se os efeitos 

eletrônicos, determine no conjunto A qual é o composto mais ácido e no conjunto B qual é o composto 

mais básico. Justifique a sua resposta.  

 

Conjunto A: H3C  COOH; H2  2  COOH  

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH   
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 

1. c 

A ibogaína possui fórmula molecular 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino devido à presença de dois 

átomos de nitrogênio em sua estrutura. 

   
2. d 

Numa série, com a elevação do número de átomos de carbono na cadeia carbônica de um ácido 

carboxílico, ocorre a diminuição da acidez. 

Conclusão: o ácido etanoico (2 carbonos) é mais fraco do que o ácido metanoico (1 carbono).   
3. c 

Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons 

força ácida 

aumenta. 

   
4. a 

a) Correta. Quanto maior o valor de pKa menor será a acidez do composto. 

b) Incorreta. Pelo valor de pKa o etino possui a maior acidez entre os 3 compostos. 

c) Incorreta. Como o hidrocarboneto de menor acidez é o etano, seu íon carbânion será o de maior 

basicidade. 

d) Incorreta. O ânion HC C ,−  será a base conjugada do etino.   

5. e 

O ácido mais forte é: 

 
Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons 

força 

ácida aumenta.   
6. d 

a) Incorreta. A basicidade varia para cada estrutura de simetrias diferentes ilustradas no enunciado. 

b) Incorreta. O ácido conjugado mais forte será do ácido conjugado mais fraco, no caso, a para-

hidroxianilina (pKa 5,47)=  
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c) Incorreta. Não é a presença do grupo hidroxila que confere caráter básico as bases e sim seus valores 

de pKa. 

d) Correta. Pois é a que possui maior valor de pKa, pois, o ácido conjugado fraco possui uma base forte. 

se  é elevado Ka é baixa

se Ka é baixo  fraco é o composto

ácido fraco base conjugada forte

=

= +

=

   

7. d 

Por ser uma amina. 

8. b 

A sequência encontrada (2, 4, 3, 1, 5). 

 
Então, 

(2) ácido 3-bromo-hexanoico   

(4) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(3) ácido 2-cloropentanoico   

(1) ácido heptanoico 

(5) ácido tricloacético 

Sequência de cima para baixo: 2, 4, 3, 1, 5.   
9. c 

Análise das afirmações: 

 

I. Incorreta: Os compostos B  e C  têm maior caráter ácido do que o composto A  devido à presença 

do(s) átomo(s) de cloro em sua estrutura (efeito indutivo). 

II. Correta: O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio 

aquoso, a 25 C,  é maior no composto C  do que no composto A,  devido à presença de dois átomos 

de cloro em sua estrutura do composto C.  

III. Correta: Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 

produzem os carboxilatos correspondentes:  

3 3

2 2

2 2

CH COOH NaOH HOH CH COO Na

C CH COOH NaOH HOH C CH COO Na

C CHCOOH NaOH HOH C CHCOO Na

− +

− +

− +

+ → +

+ → +

+ → +
 

IV. Incorreta: Esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  valores diferentes de aK ,  devido 

ao efeito indutivo gerado pela presença do(s) átomo(s) de cloro.   
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10. d 

A dopamina (amina primária) e a morfina (amina terciária) possuem a função amina que tem caráter 

básico, ou seja, estes compostos apresentam propriedades alcalinas.   
 

Questão Contexto  
 

O composto mais ácido no conjunto A é o ácido dicloro etanóico, enquanto que o mais básico no 

conjunto B é a dimetilamina. Isto ocorre devido ao fenômeno do efeito indutivo provocado pelos grupos 

ligados à cadeia desses compostos: no ácido os átomos de cloro causam efeito indutivo negativo 

aumentando a acidez; no conjunto B os grupos metil são responsáveis pelos efeitos indutivos positivos 

que aumentam a basicidade. 
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Quí. 
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Funções orgânicas: amina, amida: 

treinamento de nomenclatura 

01 

out 
 

RESUMO   
 

 

Estas duas funções orgânicas têm em comum um átomo de nitrogênio na cadeia carbônica, o que lhes 

confere  a depender do composto: 

 

• Capacidade de fazer LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO entre si e com outras funções; 

• SOLUBILIDADE EM ÁGUA, no caso de substâncias com cadeias carbônicas pequenas (até 4 ou 5 

carbonos), devido às ligações de hidrogênio que fazem; 

• POLARIDADE, visto que o átomo de nitrogênio é muito eletronegativo e tende a possuir dipolo negativo; 

• PONTOS DE FUSÃO E EBULIÇÃO geralmente ALTOS, motivo pelo qual costumam ser sólidas ou líquidas 

(quando possuem cadeias carbônicas menores) à temperatura ambiente. 

 

Amina 

A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea 

ou heterogênea, contanto que seja a estrutura da amônia com pelo menos 1 de seus hidrogênios 

substituídos por um radical orgânico.  

Exemplos:  

 

Nomenclatura: 

Baseia-se, como sempre, em 2 partes: prefixo e infixo. O prefixo é o nome do radical orgânico da cadeia 

(metil, etil, isopropil, tercbutil, fenil, etc), e o infixo é sempre AMINA. 

Exemplos: 

 

→ etilamina → radical etil + amina 

 

  

→ ciclopentilamina → radical ciclopentil + amina 

 

 

 

 

  

→ triisopropilamina → 3 radicais isopropil + amina 

 

 

 

 

→ benzilamina → radical benzil + amina 

 

 

 

 

→ etildimetilamina → 2 radicais metil e 1 radical etil (ordem alfabética) + 

amina 
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Classificação: 

AMINAS PRIMÁRIAS: Formadas pela substituição de apenas 1 átomo de hidrogênio na amônia, portanto por 

1 radical ligado ao mesmo átomo de nitrogênio. 

 
AMINAS SECUNDÁRIAS: Formadas pela substituição de apenas 2 átomos de hidrogênio na amônia, portanto 

por 2 radicais ligados ao mesmo átomo de nitrogênio. 

 
AMINAS TERCIÁRIAS: Formadas pela substituição dos 3 átomos de hidrogênio na amônia, portanto por 3 

radicais ligados ao mesmo átomo de nitrogênio. 

 
IMPORTANTE À BEÇA: 

  

Assim como a amônia possui CARÁTER BÁSICO, segundo o critério de Lewis, as aminas também possuem. 

Tal critério consiste na cessão de um par eletrônico do átomo de nitrogênio a outros compostos 

(considerados ácidos por Lewis).  

Como ligantes acíclicos aumentam a capacidade de o nitrogênio ceder par eletrônico e aromáticos reduzem, 

as aminas acíclicas são mais básicas do que a amônia e as aminas aromáticas. No entanto, devido à 

conformação espacial das aminas terciárias, os ligantes do nitrogênio acabam impedindo a cessão do par 

eletrônico, diminuindo a basicidade destas aminas.  

 

Ordem crescente de basicidade dos compostos: 

Aminas aromáticas terciárias < aminas secundárias aromáticas < aminas primárias aromáticas < amônia < 

aminas terciárias < aminas primárias < aminas secundárias 

 

 opa, IMINAS 

São compostos nitrogenados formados pela reação de amônias ou aminas primárias com aldeídos ou 

cetonas, havendo perda de água. Possuem fórmula geral 

 
 

 

Obs.: Iminas cíclicas são formadas pela imersão de moléculas com carbonilas e aminas primárias em meio 

ácido, com desidratação. 

 
 

 opa, AMINOÁCIDOS 
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São compostos que possuem, ao mesmo tempo, grupo funcional dos ácidos carboxílicos e das aminas. Além 

disso, são monômeros (unidades formadoras de polímeros) das proteínas, nutrientes essenciais aos seres 

vivos. Possuem fórmula geral 

 
Amida 

A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha carbonila ligada a um átomo de nitrogênio.  

Exemplos:  

Classificação: 

AMIDAS PRIMÁRIAS: O único ligante do nitrogênio é o que contém a carbonila. 

 
AMINAS SECUNDÁRIAS: Além do que contém carbonila, o nitrogênio possui 1 outro radical orgânico. 

 
AMINAS TERCIÁRIAS: Além do que contém carbonila, o nitrogênio possui 2 outros radicais orgânicos. 

 
Nomenclatura: 

Baseia-se em 2 partes: prefixo e infixo. O prefixo se refere ao hidrocarboneto ligado à carbonila (metano, 

etano, benzeno, ciclopenteno...), o infixo é a palavra amida.  

Exemplos: 

 

 

→ metanamida → metano + amida 
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→ benzamida → benzeno + amida 

 

 

 

 

→ 2-metilpropanamida → 2-metilpropano + amida 

 

 

 

→ prop-3-enamida → prop-3-eno + amida 

 

 

Obs.: Em se tratando de aminas SECUNDÁRIAS ou TERCIÁRIAS, os ligantes do nitrogênio devem ser postos 

no início do nome do composto, indicados por - . 

Exemplos: 

 

 

 

→ N-etil-N-metilpropanamida → ligantes do nitrogênio etil e metil (ordem 

alfabética) + propano + amida 

 

 

 → N-fenilpropanamida → ligante do nitrogênio fenil + propano + amida 

 

 

 

 

 

 

→ N,N-dietil-2-metilpropanamida → ligantes do nitrogênio etil + 2-

metilpropano + amida 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em nosso organismo a 

partir da degradação da hemoglobina. A hemoglobina liberada pelas hemácias, por exemplo, é 

quebrada ainda no sangue, formando compostos menores que são absorvidos pelo fígado, passam 

pelo intestino e retornam ao fígado, onde são finalmente transformados em urobilina. Em seguida, a 

substância de cor amarelada vai para os rins e se transforma em urina, junto com uma parte da água 

que bebemos e outros ingredientes. Xixi amarelo demais pode indicar que você não está bebendo 

água o suficiente. O ideal é que a urina seja bem clarinha. 

 
Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina?  

a) Aldeído, Ácido Carboxílico e Cetona    
b) Amida, Amina, Ácido Carboxílico    
c) Cetona, Amina e Hidrocarboneto    
d) Ácido Carboxílico, Amida e Fenol    
e) Fenol, Amina e Amida    
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2. A sulfa (p-amino benzeno sulfonamida), testada como medicamento pela primeira vez em 1935, 

representou, e ainda representa, uma etapa muito importante no combate às infecções bacterianas. A 

molécula da sulfa é estruturalmente semelhante a uma parte do ácido fólico, uma substância essencial 

para o crescimento de bactérias. Devido a essa semelhança, a síntese do ácido fólico fica prejudicada 

na presença da sulfa, ficando também comprometido o crescimento da cultura bacteriana.  

a) Escreva a fórmula estrutural e a fórmula molecular da sulfa, dado que o grupo sulfonamida é: 

SO2NH2.  

A estrutura do ácido fólico é:  

 
b) Escreva a fórmula estrutural da parte da molécula do ácido fólico que é estruturalmente 

semelhante à molécula da sulfa. 

3. 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. 

 
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.     

4. O ácido barbitúrico e seus derivados são indicados como tranquilizantes para reduzir a ansiedade e 

induzir o sono. A síntese desse ácido pode ser resumida pela seguinte equação:  

 
a) Identifique a função orgânica presente no ácido barbitúrico e apresente a estrutura em bastão do 

ácido carboxílico derivado do malonato de etila.  

b) Com base nos valores de eletronegatividade indicados na tabela de classificação periódica, 

determine os números de oxidação dos átomos de carbono indicados por 1 e 2 na molécula do 

ácido barbitúrico. 
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5. 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.    

6. A estimativa da Petrobras é que as reservas de Tupi, Bacia de Santos, variem entre 5 bilhões de boe 

(barris de óleo equivalente; 1 boe = 159 litros) e 8 bilhões de boe. O petróleo dessas reservas é 

considerado de excelente qualidade, pois apresenta 28 ºAPI. O grau API, escala higrométrica idealizada 

para medir a densidade relativa de líquidos, é calculado pela expressão:  

onde  é a densidade relativa a 15,6ºC.  

 

Classificação do petróleo:  

ºAPI > 30: Petróleo de base parafínica  

22  ºAPI  30: Petróleo de base naftênica  

ºAPI < 22: Petróleo de base aromática  

 

Considere os seguintes compostos orgânicos:  

I. CH3CH2OH  

II. CH3COOH  

III. CH3CH2COOH  

IV. CH3CH2NH2  

V.  

 

 

 

 

 

Nomeie aquele que possui o maior caráter básico e diga qual característica ele possui para justificar 

sua resposta. 

7. Aminas primárias e secundárias reagem diferentemente com o ácido nitroso:  

 
A liberação de N2(g), que se segue à adição de HNO2, permite identificar qual dos seguintes 

aminoácidos?  
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Explique sua resposta. 

8. O saquinavir é um fármaco administrado a pessoas que possuem SIDA (síndrome de imunodeficiência 

adquirida  AIDS) e é capaz de inibir a HIV-protease do vírus evitando sua maturação. 

 
As funções orgânicas destacadas em a, b, c e d representam, respectivamente:  

a) Amida, álcool, anel aromático e amina.    
b) Amina, álcool, anel aromático e amida.    
c) Amina, fenol, alcano e amida.    
d) Amina, fenol, anel aromático e amida.    
e) Amida, álcool, alcano e anel amina.    

9. Há quatro aminas de fórmula molecular C3H9N.  

a) Escreva as fórmulas estruturais das quatro aminas.  

b) Qual dessas aminas tem ponto de ebulição menor que as outras três? Justifique a resposta em 

termos de estrutura e forças intermoleculares. 

10. Em 2015, a dengue tem aumentado muito no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, no período 

de 04 de janeiro a 18 de abril de 2015, foram registrados 745.957  casos notificados de dengue no País. 

A região Sudeste teve o maior número de casos notificados (489.636  casos; 65,6%)  em relação ao 

total do País, seguida da região Nordeste (97.591 casos; 13,1%).  A forma mais grave da enfermidade 

pode ser mortal: nesse período, teve-se a confirmação de 229  óbitos, o que representa um aumento 

de 45%  em comparação com o mesmo período de 2014. São recomendados contra o Aedes aegypti 

repelentes baseados no composto químico que apresenta a seguinte fórmula estrutural: 

 
Pela nomenclatura da IUPAC, o nome correto desse composto é  

a) N,N-Dimetil-3-metilbenzamida.     

b) N,N-Dietil-benzamida.     

c) N,N-Dimetil-benzamida.    

d) N,N-Dietil-3-metilbenzamida.     
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11. Os aminoácidos são indispensáveis ao bom funcionamento do organismo humano. Dentre os 

essenciais, destacam-se leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, meteonina e triptofano, cujas 

principais fontes são as carnes, o leite e o ovo. Já entre os não essenciais, que podem ser sintetizados 

a partir dos alimentos ingeridos, destacam-se alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, 

hidroxilisina, tirosina, dentre outros. Escreva a fórmula estrutural dos aminoácidos citados a seguir.  

a) Leucina: Ácido 2 - amino -4- metil - pentanóico.  

b) Tirosina: Ácido 2 - amino-3- (p - hidroxifenil) propanóico.  

c) Glicina: Ácido 2 - amino - etanóico.  

d) d- Fenilalanina: Ácido 2 - amino - 3 - fenil - propanóico. 

12.  

a) A gasolina contém 2,2,4-trimetilpentano. Escreva sua fórmula estrutural. 

b) O estimulante benzidrina apresenta a fórmula: 

 

Escreva o nome do composto, segundo a nomenclatura oficial.  

13. O oseltamivir (Tamiflu®) é um antiviral isolado da planta asiática Illicium verum e empregado no 

tratamento da gripe aviária.  

 
a) Indique o nome da função orgânica no tamiflu que possui o par de elétrons livres mais básico. 

b) Determine a composição centesimal (uma casa decimal) de I considerando-se a sua massa molar 

um número inteiro. 

14. Escreva: 

a) as fórmulas estruturais da amina terciária e do éster com o menor número possível de átomos de 

carbono; 

b) os nomes dos compostos, utilizando a nomenclatura oficial.  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

A vitamina B1 foi o primeiro destes essenciais nutrientes reguladores descobertos pela ciência. Por 

possuir grupos amina (a vitamina B1) foi que substâncias de mesma função no organismo foram 

classificadas como VITAMINAS (o 

vitaminas que não possuem esta função orgânica foram descobertas, mas sua classificação como 

nutriente se manteve. 

Observe a estrutura química da vitamina B1 e diga quantos grupos amina ela possui, classificando-os. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A estrutura molecular da urobilina apresenta 2  grupos de ácido caboxílico, 2  grupos amida e 2  grupos 

amina, conforme ilustrado a seguir: 

   
2.  

a) Estrutural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molecular: C6H4SO2(NH2)2 

b)   

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. 

   
4.  

a) Amida. 

Ácido derivado do malonato de etila: 
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b) NOX do carbono 1: +4 

 NOX do carbono 2: +3 

5. b 

Na estrutura do ácido hipúrico, além do grupo ácido carboxílico, pode-se identificar a função oxigenada 

amida. 

   
 

6. Etilamina. Possui um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio. 

7. Tirosina, pois, dentre os aminoácidos listados, é o único que contém amina primária em sua estrutura. 

8. b 

   
9. a)  

 

 

 

 

 

 

 

b)   Trimetilamina, pelo fato de ser mais ramificada com ligantes hidrocarbônicos e não ser capaz de  

realizar ligações de hidrogênio entre si. 

10. d 
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11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  

a) A fórmula do 2,2,4 trimetilpentano é: 

 
b) A benzidrina é oficialmente denominada 2-fenil-2propanamina (IUPAC)   

13.  

a)    Amina. 

b)   A fórmula molecular de I é C16H28N2O4, e sua massa molar é 312. Logo, a sua composição centesimal 

é: C (61,5%), H (9,0%), N (9,0%), O (20,5%). 

14.  

   
 

Questão contexto 

 
1 amina primária, 2 aminas secundárias e 1 amina terciária. 
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Quí. 
 

Professor: Allan Rodrigues 

Monitor:  Victor P. 
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RESUMO   
 

 

Haletos 
Os haletos orgânicos são genericamente representados por: 

R  X, onde R é um radical orgânico e X é halogênio (F, Cl, Br, I). 

Ex.: 

 

Nomenclatura: 
Nome do halogênio + nome do hidrocarboneto 

  

 Tricloro metano 

 

 

  Bromo benzeno 

 

Obs: Haletos com cadeia aromática também são chamados  de haletos de arila 

 

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). 

 

Ex.: 

 

Nomenclatura: 
Nome do halogênio +eto de  nome do hidrocarboneto + ila 
  

  Cloreto de etila 

 

 Cloreto de propanoíla 
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  Cloreto de benzoíla 

   

Tiocompostos 
São compostos que possuem os átomos de enxofre (S) como heretoátomo, substituindo o oxigênio, logo, 

suas nomenclaturas seguem as regras dos compostos oxigenados 

Ex.: 

a) Tio-álcool: 

R-OH e com enxofre: R-SH 

 

b) Tio-éter: 

R-C-O-C-R' e com enxofre: R-C-S-C-R' 

 
No esquema a seguir, veja como os demais tiocompostos assemelham-se aos respectivos grupos funcionais 

oxigenados: 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O cheiro defensivo da jaritataca é em razão de uma mistura de substâncias, entre as quais estão 

incluídas as seguintes: 

 
Qual das alternativas a seguir traz a nomenclatura correta desses compostos sulfurados 

respectivamente? 

a) 3-metil-1-butanotiol e 2-buteno-1-tiol. 

b) 2-metil-4-butanotiol e 2-buteno-4-tiol. 

c) 3,3-dimetil-1-propanotiol e 2-buteno-1-tiol. 

d) 1,1-dimetil-3-propanotiol e 2-buteno-1-tiol. 

e) 2-etil-4-butanotiol e 2-buteno-1-tiol. 

2. O gás de cozinha é, fundamentalmente, uma mistura dos gases propano e butano. Para fazer com que 

o consumidor detecte prontamente qualquer vazamento, são introduzidas no gás de cozinha pequenas 

quantidades de tióis (mercaptanas). Essas substâncias têm um odor extremamente desagradável, 

podendo ser detectadas baixíssimas concentrações delas no ar. Uma das mercaptanas empregadas 

para esse fim [e o 1,1-dimetiletanotiol. Qual é a fórmula estrutural dessa substância? 

 

3. Os tioéteres são representados por R ─ S ─ R, e sua nomenclatura é dada por: 

sulfeto de + nome do radical + nome do radical + a 

Por exemplo: 

H3C ─ S ─ CH2 ─ CH2 ─CH3 

 

Sulfeto de metilpropila 

 

Com base nisso, indique o nome do tioéter: H3C ─ CH2 ─ S ─ CH2 ─ CH3: 

a) sulfeto de etiletila. 

b) sulfeto de propiletila. 

c) sulfeto de dietila. 

d) sulfeto de etilpropila. 

e) sulfeto de butanila. 
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4. Qual das estruturas a seguir corresponde a um metil-tiofenol? 

 

5. O rótulo de um produto químico orgânico puro aponta a fórmula estrutural 18 2C NO C ,  sendo que o 

número de hidrogênios presentes estava rasurado. Baseando-se nessa fórmula, assinale a(s) 

alternativa(s) correta(s) quanto à descrição das possíveis funções orgânicas dessa molécula.  

(01) A molécula pode ser aromática e apresentar função ácido carboxílico.    

(02) A molécula pode apresentar ao mesmo tempo função cetona e função amida.    

(04) Quanto maior o número de insaturações na molécula, menor será o número de átomos de 

hidrogênio na fórmula estrutural.    

(08) O cloro pode estar presente na molécula como um heteroátomo ou fazendo parte de uma função 

cloreto de acila.    

(16) A molécula pode apresentar uma função amina e uma função éster.    

Soma: (     ) 

6. Gás lacrimogêneo é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes da pele, dos olhos 

e das vias respiratórias, tais como o brometo de benzila, ou o gás clorobenzilideno malononitrilo. Ao 

estimular os nervos da córnea, esses gases causam lacrimação, dor e mesmo cegueira temporária. O 

uso crescente do gás lacrimogêneo, pelas polícias de todo o mundo, inclusive no Brasil, nas 

manifestações de rua, como arma de "controle de multidões" deve-se ao fato de ser capaz de dispersar 

aglomerações, já que rapidamente provoca irritação ou incapacitação sensorial  efeitos que 

normalmente desaparecem algum tempo depois de cessada a exposição. 

Com relação ao brometo de benzila e ao gás clorobenzilideno malononitrilo, pode-se afirmar 

corretamente que  

a) o nome do composto brometo de benzila é característico de um sal misto ou duplo.    

b) ao acionar o gás clorobenzilideno malononitrilo em direção à multidão, as moléculas se chocam 

originando uma reação química, cujo produto causará lacrimação, dor e cegueira temporária.    

c) pelo nome do composto brometo de benzila, constata-se a presença de um calcogêneo.    

d) pelo nome do gás clorobenzilideno malononitrilo constata-se a presença do grupo nitrilo, 

também chamado de cianeto, C N.−      

7.   Considere os compostos de fórmula: 

 

Escreva os nomes desses compostos, utilizando a nomenclatura oficial.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1.  a 

Chamamos o carbono 1 o carbono mais próximo do grupo funcional que no caso é o enxofre "S", logo 

o meteil está ligado ao carbono 3 e o grupo funcional "tiol" no carbono 1 

2. b 

 
3. a 

Seguimos a nomenclatura dos compostos oxigenados, nesse caso, podemos chamar tambpem de 

sulfeto dietílico 

4. e 

Já que tem "fenol" no nome, devemos escolher a resposta onde o composto apresente uma cadeia 

aromatica, que, se fosse necessariamente um fenol aonde estivesse a hidroxila (OH), nos tiocompostos 

você encontrará o radical tio(SH) 

5.  01 + 02 + 04 + 16 = 23. 

A molécula pode ser aromática e apresentar função ácido carboxílico.   

 
A molécula pode apresentar ao mesmo tempo função cetona e função amida.   

 
Quanto maior o número de insaturações na molécula, menor será o número de átomos de hidrogênio na 

fórmula estrutural.   

O cloro pode estar presente na molécula como um radical halogenado ou cloreto de acila. 
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A molécula pode apresentar uma função amina e uma função éster   

   
6. d 

   
7.  
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Quí. 
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Monitor:  Victor P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

Funções orgânicas: nitrila, isonitrila, 
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RESUMO   
 

 

Nitrila 
As nitrilas são caracterizadas pela presença do radical:  

, onde R é um radicais orgânico. 

 

Ex.: 

 

Nomenclatura: 
Nome do hidrocarboneto  + nitrila 

Ex.: 

   etanonitrila 

 

     cicloexanonitrila 

 

Propanonitrila 

 

Isonitrila 
As isonitrolas são caracterizadas pela presença do radical: 

, onde R é um radical orgânico. 

 

Ex.: 

CH3  CH2  NC 

Nomenclatura: 
Nome do radical  + carbilamina 

Ex.: 

 

CH3  NC   metilcarbilamina 

 

CH3  CH2  CH2  NC   propilcarbilamina 

 

Nitrocomposto 
Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do grupo  funcional: 

  , onde R é um radical orgânico. 

 

Ex.:  
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Nomenclatura: 
Nitro + Nome do hidricarboneto 

Ex.: 

 2-Nitropropano 

 Nitrobenzeno 

 2,4,6 trinitro tolueno (TNT) 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os miriápodes pertencem a um subfilo dos artrópodes que agrupam animais segmentados com um 

elevado número de pernas, tais como lacraias e piolho-de-cobra. Como mecanismo de defesa, estes 

animais produzem uma substância chamada amigdalina 20 27 11(C H NO )  que é liberada juntamente com 

uma enzima que hidrolisa tal composto, transformando-o em açúcares, benzaldeído e ácido cianídrico, 

conforme processo bioquímico descrito na figura. 

 
Considerando a reação bioquímica descrita, assinale a alternativa correta.  

a) Nenhuma ligação glicosídica é quebrada uma vez que os anéis de glicose presentes no reagente 

permanecem intactos nos produtos da reação.    

b) Os monossacarídeos, formados nos produtos, são altamente solúveis em meio aquoso uma vez 

que não apresentam nenhum tipo de interações intermoleculares com a água.    

c) O ácido cianídrico, formado após a reação, pode ser considerado um ácido forte uma vez que 

apresenta 
10

aK 4,9 10 .−=      

d) Considerando que a quantidade de ácido cianídrico necessária para gerar uma dose letal para uma 

pessoa adulta é de 
0,06 g,

 a massa de amigdalina necessária para que ocorra este fato será de 

10,1 gramas.    

e) Estão presentes no reagente as funções químicas álcool, éter e nitrila e, após o processo 

bioquímico de hidrólise, apenas algumas funções éter selecionadas são quebradas para dar 

origem aos produtos.    
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2. Considere a reação representada a seguir: 

 

Determine o nome da nitrila utilizada para obtenção da butilamina por esse mesmo processo: 

a) etanonitrila. 

b) propanonitrila. 

c) butanonitrila. 

d) pentanonitrila. 

e) hexanonitrila. 

3. Os radicais presentes na estrutura do ácido pícrico, representado a seguir, caracterizam as funções  

 

a) enol e amida    

b) fenol e amina    

c) fenol e nitrocomposto    

d) ácido carboxílico e amina    

e) ácido carboxílico e nitrocomposto     

4. 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 e fórmula molecular 5 11 2 2C H N O P.  

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) II e IV.    

d) III e IV.    

e) I, II e III.    
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5. Qual das alternativas a seguir indica a fórmula molecular da propanonitrila? 

a) C3H5N. 

b) C4H7N. 

c) C3H5N3. 

d) C4H7N3. 

e) C3H9N.  

6. A fórmula estrutural da paradinitrobenzeno é: 

 

7. A Anvisa decidiu, em 4/10/2011, proibir 3 dos mais famosos remédios utilizados para emagrecer: 

, entre outros, 

não poderão mais ser comercializados no Brasil. Sibutramina passa a ter maior controle e rigor. Em 

2010, os remédios foram proibidos na Europa por manifestarem diversos efeitos colaterais. Essas 

medidas visam evitar a dependência e o grande número de problemas que as pessoas estavam 

enfrentando com tais remédios, já que são a forma mais fácil de emagrecer. A melhor forma de ficar 

em forma será sempre uma dieta balanceada, hábitos saudáveis e a prática de exercícios. 
Fonte: veja.abril.com.br 

 
   

 

Cinco das funções orgânicas encontradas nas estruturas dessas drogas são as seguintes:  

a) Aromático, aldeído, azida, fenol e haleto de acila.    

b) Cetona, amida, álcool, haleto de arila e nitrila.    

c) Aromático, aldeído, álcool, amina e haleto de arila.    

d) Cetona, amina, nitrila, álcool e haleto de arila.    

e) Éster, amina, fenol, nitrila e haleto de alquila.    

8. Composto trinitrotolueno (TNT) é um explosivo usado para fins militares e em demolições. 

Neste composto o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é: 

a) 3, 5 e 6 

b) 3, 9 e 6 

c) 3, 5 e 9 

d) 3,7 e 6 

e) 3, 6 e 7 
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9. Determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir: 

 
  



 

 
Q

u
í.

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. e 

a) Incorreta. Ocorre a mudança dos anéis de glicose na reação. 

b) Incorreta. Os monossacarídeos, formados nos produtos, são altamente solúveis em meio aquoso, 

pois apresentam ligações de hidrogênio com a água. 

c) Incorreta. O valor baixo de aK  indica ser o ácido cianídrico um ácido fraco. 

d) Incorreta.  

20 27 11C H NO HCN

457g

→

27g

   x g 0,06g

x 1,01g=

 

e) Correta. 

 
 

   
2. c 

 
3. c 
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4. b 

I. Correto. O GA  possui um grupo nitrila(o) e fórmula molecular 5 11 2 2C H N O P.  

 
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. 

   
5. a 

 
6. a 

Os radicais nitro devem estar opostos para configurarem a posição para que é caracterizada pela 

numeração 1,4 
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7. d 

 
8. a 

Observe a fórmula do 2,4,6-trinitrotolueno (TNT): 

 

9.  

a) Nitrometano 

b) 1-nitrobutano 

c) 1,3,5-trinitrobenzeno 

d) 2-nitrobutano 

e) 2-metil-3-nitropentano 
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Quí. 
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RESUMO   
 

 

 
Produção de biodíesel 
O biodiesel é um biocombustível obtido através, geralmente, de óleos vegetais. a molécula de óleo vegetal 

é formada por três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerina, o que faz dele um 

triglicídio. O processo para a transformação do óleo vegetal em biodiesel chama-se transesterificação.esses 

óleos de origem vegetal, são principalmente feitos a partir da soja. apesar dos teores de óleo não serem tão 

altos, esse grão apresenta diversas vantagens para o seu cultivo, como o rápido retorno de investimento, 

além da facilidade de armazenamento por longos períodos de tempo, tem crescimento relativamente rápido 

e seu cultivo não restringe a climas quentes ou frios.o biodiesel representa uma diminuição na poluição de 

duas formas: 

I. Durante sua reação de combustão, a quantidade de dióxido de carbono liberada pela queima é menor 

em relação aos combustíveis fósseis.  

II. Fonte de energia renovável. 

A reação química envolvida na fabricação do biodiesel, além de fornecer o produto de interesse, fornece 

ainda a glicerina como resultado da hidrólise alcalina a qual ele é submetido. a reação é semelhante 

a esterificação do ácido graxo pelo metanol, catalisada por hidróxido de sódio, onde: 

 
A produção do biodiesel pode ocorrer por diferentes rotas, como a acidólise, geralmente utilizada com ácido 

sulfúrico, porém a principal ainda é a transesterificação na presença de catalizadores homogêneos 

alcalinos(básicos). (ramos, l. p. et al. 2011). 

Algumas variáveis de processo que merecem atenção são: 

a) A quantidade de álcool utilizada na reação: 

A estequiometria mostra uma relação de 1 mol da substância rica em triacilglicerol para 3 mols de álcool. 

entretanto, uma alimentação com excesso de álcool provoca o deslocamento do equilíbrio reacional, 

favorecendo uma maior formação do produto desejável, éster, aumentando assim o rendimento (ramos, 

l. p. et al. 2011). 

b) A temperatura e a água presente no meio: 

Segundo alguns autores, apesar da temperatura favorecer a cinética da reação, ela também favorece a 

formação de reações concorrentes, como a hidrólise. e, assim, a hidrólise do éster acarreta um menor 

rendimento reacional (ramos, l. p. et al. 2011). 

c) Controle do ph do meio: 

Em meio muito básico os ácidos graxos livres da biomassa podem reagir com a base do meio reacional e 

formar sabões, que também reduzem o rendimento da reação (ramos, l. p. et al. 2011). 

 

Em termos gerais sobre a transesterificação: 
• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL (geralmente glicerol) e um outro ÉSTER(Biodíesel). 

 

https://www.infoescola.com/geografia/biocombustiveis/
https://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/combustao/
https://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
https://www.infoescola.com/desenvolvimento-sustentavel/fontes-renovaveis-de-energia/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/glicerina/
https://www.infoescola.com/quimica/reacao-de-saponificacao/
https://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/esterificacao/
https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metanol/


 

 
Q

u
í.

 

 
 

 
Produção de sabão (saponificação) 
A reação de saponificação também leva o nome de hidrólise alcalina e é um tipo de reação química que 

ocorre entre um éster e uma base inorgânica ou um sal básico, tendo como produtos finais um sal orgânico 

e um álcool. 

Quando se utiliza um éster derivado de um ácido graxo em reações desse tipo, produz-se o sabão, por isso 

 gorduras e óleos, suas hidrólises 

alcalinas são os principais processos aplicados à produção de sais de ácidos graxos. 

 

Como as bases para esse tipo de reação tem que ser bases fortes pra ter alto grau de dissociação, as bases 

mais utilizadas nas reações de saponificação são o hidróxido de sódio (NaOH), pois produz um sabão mais 

consistente, ou o hidróxido de potássio (KOH), que dá origem a um sabão mais mole, conhecidos como 

sabões potássicos.  

Outro produto da reação de saponificação é o glicerol, um composto orgânico que faz parte do grupo dos 

alcoóis. A glicerina, é a forma comercial do glicerol com 95% de pureza. Essa substância é capaz de manter 

a umidade, sendo, por isso, aplicada à produção de cremes e loções de pele, sabonetes e produtos 

alimentícios. 

Devido à sua ação de detergente , os sabões auxiliam muito os processos de limpeza, especialmente na 

eliminação de gorduras. Essa propriedade é explicada pela estrutura do sabão: sua molécula possui um lado 

polar(faz ligações de hidrogênio) que interage com a água, e outro apolar(faz ligações wander walls) que 

interage com a gordura, formando, assim, partículas que se mantêm dispersas na água e são arrastadas 

durante a lavagem. 

Os detergentes são substâncias constituídas por longas cadeias carbônicas (apolares) com um grupo 

funcional polar em uma de suas extremidades. O elemento básico do detergente é um agente de superfície 

ou agente tensoativo, que reduz a tensão superficial dos líquidos, sobretudo da água, e facilita a formação e 

a estabilização de soluções coloidais, de emulsões e de espuma no líquido. Para penetrar na superfície e 

interfaces dos corpos (adsorção), a molécula do agente tensoativo contém uma parte polar ou hidrofílica, 

solúvel em água, e uma parte lipofílica, solúvel em gordura. Já os sabões são sais de ácidos carboxílicos em 

que um hidrogênio foi substituído por um cátion (geralmente o sódio do hidróxido de sódio,NaOH). É essa 

estrutura das micelas*, que possibilita a remoção das gorduras. As moléculas de gordura ficam aprisionadas 

na região central das micelas. 

https://www.infoescola.com/quimica/esteres/
https://www.infoescola.com/quimica/bases-inorganicas/
https://www.infoescola.com/quimica/alcoois/
https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
https://www.infoescola.com/bioquimica/lipidios/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/soda-caustica/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/hidroxido-de-potassio/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/glicerina/
https://www.infoescola.com/produtos-quimicos/detergentes/
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*Micelas são estruturas em que várias moléculas de sabão se agregam, formando uma estrutura esférica.  

Principais diferenças entre sabão e detergente 

Parâmetro Sabão Detergente 

Comportamento no ambiente Óleo e gordura Petróleo 

Solubilidade em água Biodegradável Biodegradável ou não 

Solubilidade  Pouco solúvel Muito solúvel 

Capacidade de limpeza  Fraca Alta 

Acidez Não pode ser usado em meio 

ácido 

Pode ser usado em meio ácido 

 

 

Em termos gerais sobre a saponificação: 
• Ocorre entre um ÁCIDO CARBOXÍLICO ou ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica 

muito longa) e o HIDRÓXIDO DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A seguir, é apresentado um conjunto de cinco afirmações a respeito de propriedades físico-químicas 

e estruturais de misturas homogêneas ou substâncias puras derivadas de solventes orgânicos. Preencha 

os parênteses com (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(     ) Gasolina e etanol formam uma mistura homogênea à temperatura ambiente. 

(     ) A mistura de água e etanol submetida à destilação simples origina etanol puro, destilado a 78 C  

e água pura a 100 C,  sob pressão de 1 atmosfera. 

(     ) O propan-1-ol  é isômero de função da propanona. 

(     ) O acetato de etila e o éter dietílico apresentam cadeias heterogêneas. 

(     ) O biodiesel é um monoéster obtido na transesterificação de um óleo ou uma gordura. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) V  F  F  V  V    

b) V  V  F  V  F    

c) F  F  F  V  V    

d) F  V  V  F  F    

e) V  F  V  F  F    

2. Na transesterificação representada a seguir,  da substância I reage com  de etanol, na 

presença de um catalisador (cat), gerando  do produto III e  do produto IV. 

 
Considerando-se os reagentes, o produto III e o produto IV (que pertence à função orgânica álcool) 

responda ao que se pede. 

a) Represente a estrutura do produto III utilizando notação em bastão. 

b) Dê o nome do produto IV, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC. 

c) Escreva a fórmula molecular da substância I.  

3. A busca por combustíveis alternativos tem sido motivada por fatores ambientais, econômicos e sociais. 

Nesse contexto, destaca-se o uso de biocombustíveis, ou seja, de produtos úteis para a geração de 

energia, que sejam obtidos, total ou parcialmente, a partir de biomassa. A tabela abaixo mostra os 

principais exemplos desses combustíveis. 

Combustível Matéria-prima Processo de obtenção Composição química 

Carvão 

vegetal 
Madeira Pirólise Carbono 

Álcool 
Açúcares (glicose, 

amido, celulose, etc.) 

Fermentação 

anaeróbica 
Etanol 

Biogás Todo tipo de biomassa 
Fermentação 

anaeróbica 
Hidrocarbonetos leves 

Biogás de  

síntese 
Biomassa em geral Gaseificação 

Mistura gasosa, 

essencialmente CO e H2 

Biodiesel Óleos e gorduras 
Esterificação ou 

transesterificação 

Mono ésteres de ácidos 

graxos 

Bio-óleo Óleos e gorduras 
Craqueamento ou 

hidrocraqueamento 

Mistura de 

hidrocarbonetos e 

compostos oxigenados 

Disponível em: http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=30. Adaptado. 

 

As substâncias representadas a seguir se relacionam diretamente com esses biocombustíveis. 

 

1mol 1mol

1mol 1mol
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Sobre as relações existentes entre I e II com os biocombustíveis mostrados na tabela, é CORRETO 

afirmar que  

a) I sofre hidrocraqueamento para produzir bio-óleo.    
b) I e II são os principais constituintes químicos do bio-óleo.    
c) II sofre transesterificação para produzir os constituintes do biodiesel.    
d) I é a principal matéria-prima para a produção dos seis biocombustíveis apresentados.    

e) II é o principal tipo de constituinte das matérias-primas usadas para a produção de C8H18 por 

fermentação anaeróbica.    

4. Recentemente encontrou- fatberg iceberg de gordura com cerca de 15 

fatberg do do descarte 

inadequado de gorduras e óleo usados em frituras, poderia ser reaproveitado na produção de  

a) sabão, por hidrólise em meio salino.    
b) biodiesel, por transesterificação em meio básico.    
c) sabão, por transesterificação em meio salino.    
d) biodiesel, por hidrólise em meio básico.    

5. Um dos métodos de produção de biodiesel envolve a transesterificação do óleo de soja utilizando 

metanol em meio básico (NaOH ou KOH), que precisa ser realizada na ausência de água. A figura 

mostra o esquema reacional da produção de biodiesel, em que R representa as diferentes cadeias 

hidrocarbônicas dos ésteres de ácidos graxos.  

 
A ausência de água no meio reacional se faz necessária para   

a) manter o meio reacional no estado sólido.     
b) manter a elevada concentração do meio reacional.     
c) manter constante o volume de óleo no meio reacional.     
d) evitar a diminuição da temperatura da mistura reacional.     
e) evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional e a formação de sabão.    

6. O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis e pode ser produzido a 

partir de gorduras animais ou de óleos vegetais. Sabe-se que as gorduras e os óleos são ésteres do 

glicerol, chamados de glicerídeos. A reação geral de transesterificação para a obtenção do biodiesel 

a partir de um triglicerídeo é apresentada abaixo.  

 
Com relação aos seus reagentes e produtos, é correto afirmar que:  

a) o biodiesel, formado a partir da reação de transesterificação acima, apresenta a função éter em 

sua estrutura.    
b) a hibridização dos carbonos do glicerol e dos carbonos das carbonilas do triglicerídeo são sp3 e 

sp2, respectivamente.    
c) o etanol, que é utilizado como reagente na reação acima, também é conhecido como álcool 

etílico.    
d) a nomenclatura oficial para a molécula de glicerol é 1,2,3-trimetoxipropano.    
e) balanceando corretamente a reação acima, verificar-se-á que uma molécula de triglicerídeo 

formará uma molécula de biodiesel.    
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7. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula 

genérica: 

 
Nessa fórmula, os grupos R, R' e R" representam longas cadeias de carbono, com ou sem ligações 

duplas. 

A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel, por hidrólise alcalina ou 

transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com hidróxido de 

sódio aquoso e, para preparar biodiesel, com metanol ou etanol. 

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão. 

b) Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel.  

8. A descoberta dos organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses 

organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. 

Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de 

lipídeos feitos de éteres em vez dos ésteres de glicerol, comuns nos outros seres vivos (mesófilos), o 

que preserva a membrana celular desses organismos mesmo em condições extremas de acidez. 

A degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido é classificada 

como 

a) hidrólise.    
b) termólise.    
c) eterificação.    
d) condensação.    
e) saponificação.    

9. Os ácidos graxos podem ser usados para a produção de sabão por meio de uma reação conhecida 

como saponificação. Considerando a estrutura química de um ácido graxo, pode-se afirmar, EXCETO 

que 

 
a) a reação com a base hidróxido de sódio forma um sal.     
b) a cadeia saturada não apresenta dupla ligação.     
c) apresenta cadeia polar e grupo carboxila apolar.     
d) a ocorrência de dupla ligação gera isômeros geométricos.     
e) apresenta grupos hidrofóbico e hidrofílico.    

10. Os boletins de qualidade da água do mar emitidos pelo Instituto Ambiental do Paraná indicam que a 

quantidade de matéria orgânica aumenta consideravelmente durante a temporada de verão, o que 

contribui para diminuir a qualidade da água. Isso ocorre em função do aumento do número de pessoas 

no litoral nessa época. Alguns dos produtos orgânicos mais utilizados pelo ser humano, e que 

colaboram sensivelmente para o aumento da poluição da água de rios e do mar, são os sabões e 

detergentes. Esses produtos químicos podem ser obtidos por meio das reações de saponificação e 

sulfonação, respectivamente.  

Sobre as estruturas e transformações que envolvem sabões e detergentes, assinale a alternativa 

correta.  

a) Óleos e gorduras animais e vegetais são pobres em triésteres de ácidos graxos e glicerol.    
b) Na reação de saponificação, é necessário ter um ácido como reagente e glicerol como produto.    
c) Na formação das micelas em água, o ânion do sabão tem sua porção apolar direcionada para a 

parte de dentro.    
d) Na reação de saponificação, o sal de ácido carboxílico é obtido pela reação de um ácido 

carboxílico com hidróxido de sódio.    
e) Tanto sabões quanto detergentes possuem uma porção apolar e uma cabeça polar positiva.    
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11. Substâncias com propriedades detergentes, como por exemplo os sabões, caracterizam-se por terem 

em suas moléculas um grupo hidrofílico, capaz de formar fortes ligações de hidrogênio com a água, e 

um grupo hidrofóbico, geralmente uma cadeia carbônica longa. Como exemplo de um sabão observe 

a figura I: 

Das moléculas representadas na figura seguinte, copie as fórmulas das que poderiam apresentar 

propriedades detergentes e indique os grupos hidrofílicos e os hidrofóbicos. 

 

12.  Nesta representação, o composto I reage com hidróxido de sódio, produzindo o sabão II:  

 

Já o composto representado pela estrutura III também reage com hidróxido de sódio, produzindo o 

detergente IV. 

Considerando-se essas reações, é INCORRETO afirmar que  

a) o detergente e o sabão interagem com a água por meio de seus grupos iônicos.    

b) o detergente e o sabão interagem com as gorduras por meio de suas cadeias carbônicas.    

c) os compostos I e III são ácidos.    

d) os compostos II e IV são os únicos produtos dessas reações.    
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GABARITO 

 

 

 

1. a 

Análise das afirmações: 

[V] Gasolina e etanol formam uma mistura homogênea à temperatura ambiente, ou seja, a mistura 

apresenta uma fase. 

[F] Correção: a mistura de água e etanol submetida à destilação fracionada origina etanol impuro, pois é 

uma mistura azeotrópica. 

[F] Correção: o propan-1-ol  3 8(C H O)  não é isômero de função da propanona 3 6(C H O),  pois suas 

fórmulas moleculares são diferentes. 

[V] O acetato de etila e o éter dietílico apresentam cadeias heterogêneas, ou seja, possuem 

heteroátomo. 

[V] O biodiesel é um monoéster obtido na transesterificação de um óleo ou uma gordura.   
2.  

a) Estrutura do produto III em bastão: 

 
b) O nome do produto quatro é metanol ou álcool metílico. 

c) Fórmula molecular da substância I: .   

3. c 

Somente o composto II, possui em sua estrutura o tri-éster, que através de uma reação de 

transesterificação, produz o biodisel.   
4. b 

fatberg

reaproveitado na produção de biodiesel, por transesterificação em meio básico: 

 
5. e 

A ausência de água no meio reacional se faz necessária para evitar a hidrólise dos ésteres no meio 

reacional e a formação de sabão, ou seja, para que não ocorra saponificação.   
6. b  

A hibridização dos carbonos do glicerol e dos carbonos das carbonilas do triglicerídeo são sp3 e sp2, 

respectivamente: 

 
 

8 8 2C H O
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7.  

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão pode ser dada 

por: 

 
b) Uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel pode ser dada 

por: 

 
8. a 

Ésteres sofrem hidrólise em meio ácido. 

 
De acordo com o texto, uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas 

celulares compostas de lipídeos feitos de éteres em vez dos ésteres de glicerol, comuns nos outros seres 

vivos (mesófilos), o que preserva a membrana celular desses organismos mesmo em condições extremas 

de acidez, pois neste caso, a hidrólise é evitada.   
9. c 

O ácido graxo, em questão, apresenta cadeia apolar e grupo carboxila polar. 

 
10. c 

Na formação das micelas em água, o ânion do sabão tem sua porção apolar direcionada para a parte de 

dentro. 

Exemplo: 
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11. Observe as figuras adiante: 

   
12. d   

Há formação de água nas duas reações, pois a saponificação também trata-se de uma reação de 

neutralização. 
 

 
 



 

 
R

e
d

. 

Red. 
 

Professores: Eduardo Valladares  

Rafael Cunha 

Monitores: Maria Paula Queiroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
R

e
d

. 

A construção da redação 
02 

out 
 

RESUMO   
 

 

No início do ano, nossas aulas focaram, basicamente, a ideia de que redação depende de forma e conteúdo. 

Em muitas de nossas conversas, trabalhamos diferentes conteúdos, repertórios a fim de que você, aluno, 

pudesse escrever um bom texto, levando em consideração toda a estrutura que ensinamos lá nas primeiras 

aulas. Agora, é hora de colocarmos isso em prática, como em um planejamento direcionado, em duas partes, 

construindo a nossa própria redação. Vamos juntos? 

Antes de tudo, cabe formularmos o nosso próprio passo-a-passo, a fim de que possamos entender um pouco 

mais esse processo. "Cheguei à prova, recebi meu caderno, abri a primeira página, olhei o tema: e agora?" 

 

Planejamento textual 
Lembra-se das etapas do planejamento textual? Se não, vamos revisá-las, de forma que possamos, juntos, 

construir o nosso texto: 

 

Etapa 1: Interpretação do tema e dos textos motivadores 

Etapa 2: Brainstorm, listagem de ideias 

Etapa 3: Seleção e organização das ideias 

Etapa 4: Roteirização - em introdução, desenvolvimento e conclusão 

Etapa 5: Rascunho 

 

Assim que você abrir a prova e encontrar o tema de redação, seu papel é, antes de tudo, planejar esse texto; 

desenhá-lo; pensar nas possibilidades de posicionamento, argumentação, contextualização. Não é sair es-

crevendo; não é esperar uma inspiração: é transpirar, anotar, raciocinar. Dessa forma, passar por cada uma 

dessas etapas é essencial antes de construir uma redação.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 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 

Como lidar com o sedentarismo infantil no Brasil? apresentando proposta de intervenção, que res-

peite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-ajgrMWt7dYw/UdW_RyKSSMI/ 

AAAAAAAAA1M/FRY-XZ5sk8A/s264/obesidade2.gif 
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TEXTO II 

A falta de atividade física da criança urbana de hoje é considerada pelos especialistas uma das principais 

causas da epidemia de obesidade infantil que se dissemina em diversos países, inclusive no nosso. 

Um trabalho realizado na Cidade do México mostrou que o risco de obesidade caiu 10% para cada hora 

de atividade física de intensidade moderada ou forte praticada diariamente pela criança. Estudo seme-

lhante conduzido na Carolina do Sul chegou à mesma conclusão: crianças mais ativas são mais magras 

do que aquelas que se movimentam pouco. 

O número de horas que a criança passa diante da TV, entretida com programas infantis ou videogames, 

está diretamente ligado ao aumento de peso. O trabalho realizado na Cidade do México encontrou 

um aumento de 12% no risco de desenvolver obesidade para cada hora por dia na frente da TV. Os 

autores concluíram que a TV aumenta o risco de obesidade não só por desviar a criança das atividades 

físicas, mas por induzir à ingestão de alimentos altamente calóricos. 

Pesquisadores americanos e ingleses contaram o número de comerciais na televisão que anunciam 

doces, balas, chocolates, refrigerantes, biscoitos e outros alimentos de conteúdo energético alto e 

chegaram à conclusão de que, nos seus países, cada criança fica exposta a dez desses comerciais por 

hora. Outro trabalho comprovou que crianças de três a cinco anos submetidas a esse bombardeio 

diário dos anunciantes costumam escolher as guloseimas apregoadas na TV, quando são oferecidas 

como opção frutas e outros alimentos saudáveis. 
Disponível em: http://drauziovarella.com.br/crianca-2/criancas-obesas-e-sedentarias/ 

TEXTO III 

O sedentarismo é a segunda causa de morte no planeta, matando cerca de 5,4 milhões de pessoas por 

ano. Para motivos de comparação, mata mais que o diabetes, custa duas vezes mais que a obesidade 

e três vezes mais que o tabagismo  tanto que é mais comum as pessoas terem familiares sedentários 

que fumantes. 

A falta de liberdade para brincar na rua é apenas um dos fatores que indicam por que estamos mais 

inativos. No caso das crianças, enquanto a violência faz com que elas fiquem presas dentro de casa, os 

videogames, a televisão e os tablets ajudam a mantê-

explica esse fenômeno é sem dúvida a internet. Primeiro porque há um fascínio dos pais com a habili-

dade do filho de dois, três, quatro anos de idade de mexer com a tecnologia. Segundo porque tem a 

acomodação em deixar a criança na frente do computador, porque é 

Victor Matsudo, especialista em medicina esportiva e coordenador científico do Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS). 

O desenvolvimento da tecnologia também impactou as máquinas e veículos que utilizamos no nosso 

dia a dia e, principalmente, no local de trabalho, diminuindo o esforço preciso para fazer determinadas 

tarefas. Só nos sobra um momento para compensar essa movimentação que nos era exigida nas ativi-

dades domésticas, no trabalho e no deslocamento: a hora do lazer. 

expectativa de vida das crianças com 10 anos de idade seja menor que a de seus pais. Isso porque uma 

vida inativa afeta não só a saúde, mas também a economia, o desenvolvimento motor e até o desem-

penho escolar. 
Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/ 

porque-evitar-sedentarismo-788077.shtml 

TEXTO IV 

 
Disponível em: <http://guiaparamaesincriveis.com/wp-content/uploads/2016/08/ 

Captura-de-Tela-2016-08-10-às-22.44.24.png>. 
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Texto exemplar sobre o tema 

 

Vamos ver um texto nota 1000 sobre ele? 

 

Mexer: verbo associado à prática de atividades físicas, fundamental para aqueles que almejam uma 

vida longa e saudável. Estar em movimento é um hábito que deve ser cultivado desde cedo na vida das pes-

soas. Por isso, é importante que os pais incentivem a prática de atividade física já na infância. Entretanto, o 

que vemos nos dias de hoje vai, justamente, na contramão dessa ideia: um dos grandes desafios do século 

XXI é encontrar maneiras de combater a apatia e o sedentarismo que tomou conta das crianças e que as faz 

serem partes de estatísticas preocupantes, como o aumento da obesidade infantil e de diabetes. 

Em primeiro lugar, é válido destacar que o comportamento inerte dos menores tem diversas causas. 

Ele é nítido quando, ao andar na rua, avistamos mais crianças com tablets e smartphones do que com bolas, 

cordas e bicicletas. Isso não torna a tecnologia grande vilã da questão, pois existem outros fatores que a 

fazem ser inserida cada vez mais cedo em nossas vidas, como o aumento da violência, por exemplo. Na 

verdade, a questão é que necessitamos assumir que seu desenvolvimento tem impactado de forma negativa 

a vida daqueles que não têm discernimento suficiente para saber a hora de sair da frente da tela e colocar o 

corpo em movimento. 

Outro ponto que deve ser observado são os malefícios à saúde que o sedentarismo infantil gera. De 

acordo com uma pesquisa realizada na Cidade do México, a falta de atividades físicas é um dos principais 

fatores que desencadeiam a obesidade ainda nessa fase, provocando, também, a diminuição da expectativa 

de vida e aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Isso porque, quando uma criança troca ativi-

dades físicas pela inércia diante de uma televisão ou jogos online, deixa de interagir com outras pessoas e se 

exercitar. Com isso, prejudica o funcionamento de seu metabolismo, assim como o desenvolvimento sócio 

emocional e motor. 

Nesse sentido, providências precisam ser tomadas para garantir uma melhor qualidade de vida para 

uma geração engaiolada. Em primeiro lugar, convém destacar a função da família: cabe aos pais o papel de 

estipular e ensinar os filhos a terem limites, estimulando, também, atividades ao ar livre. Além disso, precisam 

ser o modelo das crianças; de nada adianta ordenarem que se mexam se continuam em seus smartphones e 

não interagem com os próprios filhos. A grande mídia voltada para o público infantil, apesar de poder desen-

cadear o sedentarismo, já vem fazendo seu papel e pode continuar apresentando ainda mais conteúdo que 

incentive as crianças, promovendo corridas infantis, como a Corrida Cartoon Network e a Disney Magic Run, 

iniciativas que tirem as crianças da frente da TV. Apenas assim poderemos ajudar essa geração a superar a 

apatia e as expectativas criadas sobre ela. 

 

Introdução: O autor desenvolveu sua introdução de modo claro e objetivo, procurando definições para ex-

portância da movimentação para as crianças e jovens. Em seguida, através de um elemento coesiv

causador de problemas como sobrepeso. Percebe-se, aí, uma forma de chamar o leitor muito simples e ob-

jetiva.  

Desenvolvimento: É perceptível os mecanismos de coes

elas) tornam a leitura mais clara e trazem a progressão de ideias. Além disso, o autor consegue expressar seu 

ponto de vista, comprovando com pesquisas, fato que traz veracidade ao texto.  

Conclusão: Por fim, a conclusão é específica à problemática e compreende o que foi falado desde o início 

do texto, a necessidade de priorizar a movimentação dos jovens através de corridas envolvendo a mídia e o 

estímulo pelos familiares. É necessário o entendimento do candidato de retomar o que foi levantado em 

questão durante o restante do texto, fato que o autor conseguiu contemplar com sucesso.  
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É provável que você já tenha produzido um tema sobre a questão do lixo. Como você planejou essa ideia? 

Que informações utilizou? Que argumentos apresentou? Vamos fazer isso juntos? Depois, produza uma re-

dação exemplar com relação ao planejamento que faremos. Vamos lá? 

 

2. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre 

o tema A inclusão social do deficiente físico em questão no Brasil, apresentando proposta de inter-

venção, 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 

Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deficientes, 

colabo

dido. 

O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação Inclu-

siva apoiando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num ambi-

 
Texto adaptado. Disponível em http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=117711808 

 

TEXTO II 

16. Financiamento Público para Ações de Inclusão 

16.1  Há alguma linha de financiamento público federal voltado para programas de inclusão com pes-

soas de deficiência? 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa de Apoio 

a Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), disponibiliza recursos para financiar os programas empre-

sariais. 

16.2  Quais são os itens financiáveis? 

Obras civis e adaptação física de instalações, equipamentos especiais, ajudas técnicas  próteses, ór-

teses, equipamentos, elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização, 

equipamento e material pedagógico especial, maquinaria e utensílios de trabalhos especiais -, capaci-

tação de pessoal para convívio no trabalho com as PPD, capacitação das PPD para assumirem postos 

de trabalho e consultoria técnica para a realização dos projetos e atividades. As informações podem 

ser encontradas na página do BNDES na internet: http://www.bndes.gov.br/programas/soci-

 
Inclusão das pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. 

Ministério do Trabalho e Emprego, 2007 

TEXTO III 

Janeiro de 2016 marca o início de um novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de 

deficiência. Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exer-

cerem atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Agora começa também a 

batalha para tornar realidade o rol de direitos garantidos pela nova lei. 

A semente da LBI foi lançada no Congresso Nacional, 15 anos atrás, pelo então deputado federal Paulo 

Paim (PT-RS). Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a proposta, que acabou resultando na Lei 

13.146/2015. A tramitação na Câmara possibilitou à relatora, deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), 

ajustar o texto original às demandas dos movimentos sociais e aos termos da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008), que recomendava a eliminação 

de qualquer dispositivo que associasse deficiência com incapacidade. 

 A LBI foi um grande avanço. Agora, entramos em um período de ajustes. O ideal é criar uma cultura 

de inclusão e derrubar barreiras que ainda existem. Ao se exercer os direitos previstos na lei, devem 

surgir casos de punição por discriminação e isso vai ter um efeito cultural e pedagógico positivo  

comentou o consultor legislativo da área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado, Felipe Basile. 

As inovações trazidas pela nova lei alcançaram, entre outras, as áreas de saúde, educação, trabalho, 

assistência social, esporte, previdência e transporte. A seguir, destacam-se alguns dos avanços funda-

mentais para a conquista da autonomia na causa da deficiência. 
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Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusaoentra-em-vigor-e-bene-

ficia-45-milhoes-de-brasileiros 

 

TEXTO IV 

 

 
Disponível em: <http://www.ccsp.com.br/site/ peca_agencia/27188/Imagine-se-voce-tivesse-que-escalar-um-muro-a-

cada-esquina> 
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GABARITO 

 

Eficácia da inclusão social 
Além do aspecto esportivo, a área da educação também surge como forma eficiente de inserção e inclusão 

social. Neste sentido, as escolas e universidades estão adotando posturas inclusivas em salas de aula, como 

o ensino obrigatório de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) em qualquer curso de licenciatura. 

Somado a isso, algumas escolas particulares, em busca de um maior abraçamento dos alunos deficientes, 

contratam tutores para auxiliar esses estudantes, juntamente com o apoio do professor. A escola costuma 

ser um dos mais importantes ambientes de socialização, por conseguinte, deve ser democrático e igualitário 

incorporando a todos os seus frequentadores, sem distinção. 

Torna-se claro, portanto, que o meio esportivo e o campo educacional são de extrema importância para a 

inclusão dos cidadãos com deficiência. Sendo assim, o governo deve investir em projetos gratuitos para 

deficientes, por meio da criação de centros esportivos e culturais, além de melhorar a acessibilidade urbana 

para que todos desfrutem dos espaços sociais, garantindo o respeito e a igualdade de direitos. 

Ademais, as escolas precisam capacitar os profissionais de educação, por meio de cursos específicos, para 

que lidem de forma adequada com as crianças debilitadas fisicamente. Por fim, a mídia deve cumprir plena-

mente sua função social, desmistificando a deficiência física através de propagandas e ficção engajada a fim 

de erradicar o preconceito e promover na sociedade uma consciência inclusiva. 
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Movimentos sociais 
05 

out 
 

RESUMO   
 

 

 
De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado 

que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser voltadas para 

causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às vezes até a 

transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, tornando-se porta-

voz de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por séculos. 
Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade civil 

enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que pelo 

menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento 

negro (contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do 

campo, movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, 

movimentos marxistas, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação 

centralizada em algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, com 

a expansão do processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e disseminação 

de meios de comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza 

de suas causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento ambientalista 

de forte atuação internacional. 
Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de recursos e 

pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas 

esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus objetivo, o que significa haver 

uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito de outra forma, os movimentos 

sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre lutando por diferentes ideais, 

diferentes demandas. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os movimentos sociais têm como uma de suas características surgir de um princípio norteador e um 

problema social, que orientam o projeto coletivo dos envolvidos.  

Assinale a alternativa que contém o princípio norteador comum dos movimentos brasileiros, Revolta 

de Porecatu no Paraná (1950-1951), Ligas Camponesas (1954-1964) e Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (1984): 

a) Organizar o agronegócio, modernizando as relações capitalistas no campo através da 

incorporação dos trabalhadores rurais. 

b) Conservar as relações patriarcais no latifúndio, mas modernizando as relações de produção 

baseadas no trabalho assalariado. 

c) Articular os sindicatos de trabalhadores rurais e de proprietários de terras, formando 

cooperativas sem alterar a estrutura fundiária do país. 

d) Transformar a estrutura fundiária do país, fortalecendo os grandes proprietários a partir da 

coalizão com os médios e pequenos no sentido de ofertarem mais postos de trabalho em suas 

propriedades. 

e) Realizar a reforma agrária alterando a secular estrutura latifundiária, distribuindo terra para 

famílias de trabalhadores rurais. 

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas 

a corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está 

errada, esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura 

familiar ou sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo 

no campo; C está errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais 

ou cooperativismo entre eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

2. Leia o trecho a seguir. 

pessoas marcharam, dia 1 de Abril [2006], pela ponte de Brooklyn até a baixa 

de Manhattan, exigindo respeito e legalização para os cerca de 12 milhões de trabalhadores imigrantes 

não documentados. Esta foi a última iniciativa de uma onda de manifestações de massas que varreram 

o país, de San Diego a Boston, desde que foi aprovada na Câmara dos Representantes, no passado dia 

16 de dezembro, a xenófoba lei HR-  
Disponível em: <http://.galizacig.com/index.html>. Acesso em 19 out. 2007. 

A partir desse trecho, podemos perceber a articulação e a organização de imigrantes para exigirem 

alguns direitos. Sob a ótica dos movimentos sociais, é CORRETO afirmar que 

a) a reivindicação por direito ao trabalho, entre outros, pode promover a ação coletiva e propiciar a 

articulação de interesses diversos de imigrantes em uma única bandeira de luta, capaz de dar-Ihe 

alguma unidade, característica necessária a um movimento social. 

b) a organização e a manifestação desses imigrantes não podem constituir um movimento social, 

pois esses imigrantes estão em situação ilegal. 

c) na luta por cidadania, a problemática de trabalhadores imigrantes traz à tona a incapacidade de 

os movimentos sociais lidarem com a relação entre diferença cultural, necessidade de mão de 

obra para um mercado globalizado e criação de novos direitos. 

d) frente a demandas diversas, os movimentos sociais são inviabilizados, pois a homogeneidade é 

característica indispensável à unidade de qualquer movimento. 
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3. Leia o texto a seguir.  

Com vestidos de noivas e ternos, três casais gays [...] se apresentaram nesta quarta-feira no cartório de 

registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha em 

favor do casamento homossexual.  
Folha de S.Paulo, 19 maio 2010, Caderno Mundo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 19 maio 

2010. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os novos movimentos sociais, considere as afirmativas 

a seguir.  

I. Desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos 

sociais cujo eixo são as políticas identitárias.  

II. Movimentos sociais são expressão de demandas do cotidiano que se transformam em 

reivindicações coletivas para a ampliação dos direitos de cidadania.  

III. O que diferencia o movimento gay em relação ao antigo movimento operário é a negação da 

instância política enquanto elemento mediador da ação reivindicativa.  

IV. Dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores morais 

tradicionais, como a aceitação da união heterossexual e a negação da homossexual.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  

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

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

4. "Neste maio de 2014, o sujeito dominante das manifestações coletivas tem cara, nome e até endereço. 

Não usa máscara porque ele é a própria máscara. São entidades sindicais e corporativas, as das 

reivindicações previsíveis e compreensíveis. Não raro são cúmplices do que questionam, como os 

desmandos que culminam na inflação alta, na corrosão dos salários, nas carências que não são as do 

catálogo do Fome Zero. Em 2013, o povo supostamente manso, diluído no sistema de cooptações que 

enquadrou a sociedade inteira nas conveniências do poder e do partido que governa, deu o primeiro 

aviso que mansidão tem limite. A surpresa é que, em 2014, a forma é outra, mas o recado é o mesmo: 

a cumplicidade tem seu dia de basta." 
MARTINS, J. S. O variável humor das ruas. In: O Estado de S. Paulo, Caderno Geral, 24 maio 2014.  

 

De acordo com as teorias sociológicas sobre movimentos sociais e participação política e com base 

no texto acima, assinale o que for correto: 

(01)  O Movimento do Passe Livre, que ganhou as ruas de várias cidades brasileiras em 2013, não era 

legítimo e, por isso, os sindicatos tomaram a frente nas negociações em 2014. 

(02) Tanto as manifestações de entidades sindicais e corporativas como as manifestações populares 

são expressões coletivas e políticas legítimas. 

(04) Em sociedades democráticas, mesmo que os governos recebam apoio popular, não significa que 

os movimentos sociais e populares devam abandonar as manifestações públicas de suas críticas e 

insatisfações. 

(08) O Programa Fome Zero solucionou os problemas sociais do Brasil e, por isso, não há  necessidade 

de manifestação dos movimentos sociais e populares. 

(16) Aqueles sindicatos que apoiaram candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais não têm 

direito de se manifestar criticamente em relação às decisões do governo atual. 

5. Sobre o tema movimentos sociais e participação política, assinale o que for correto. 

(01) Os movimentos sociais exercem papel importante na tarefa de exigir do Estado o reconhecimento 

de direitos de grupos minoritários e a redistribuição de recursos econômicos que minimizem as 

injustiças sociais. 

(02) Movimentos sociais e partidos políticos têm a mesma tarefa na ordem democrática. Ambos 

disputam o poder e o controle do Estado. 

(04) Os movimentos sociais, por mais distintas que sejam as suas reivindicações, utilizam todos um 

mesmo repertório, ou seja, as mesmas práticas de ação. 

(08) Mobilizações com ajuda da internet são formas de ativismo que escapam das formas legítimas de 

participação reconhecidas nas sociedades democráticas. 

(16) O voto constitui o único instrumento legítimo de participação política nas democracias 

representativas.  
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6. Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil organizada são os movimentos sociais, 

é importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais e 

ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. As lutas pela educação 

envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos sociais pela educação 

abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, 

portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, 

direitos culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003 Acesso em: junho 2015. 

A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e funciona como 

um instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade. No texto, a forma de 

transmissão da educação é denominada de 

a) Revolucionária. 

b) Sistemática. 

c) Burocrática. 

d) Informal. 

e) Isolada. 

7. O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada 

por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. No 

primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 
PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar. 

2012. Adaptado. 

A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais. 

A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de 

estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas. 

b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se 

constroem as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas 

pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos sociologicamente 

minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas e 

as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.  

8. Que tipo de movimento social está retratado na foto a seguir? 

 
Disponível em: <http://ame-sua-missao.blogspot.com/2011/03/jornada-de-lutas-em-recife-cobra.html>. Acesso em: 8 ago. 

2011. 

a) Regressivo.  

b) Reformista.  

c) Progressista. 

d) Migratório. 

e) Conservacionista. 
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9. Assinale o que for correto sobre a temática dos movimentos sociais. 

(01) Os movimentos sociais são ações coletivas que visam ao confronto político, objetivando mudar ou 

manter uma situação. 

(02) Os camponeses, os negros, os jovens e as mulheres estão entre os vários grupos de sujeitos 

históricos que realizam movimentos de resistência. 

(04) O movimento zapatista não pode ser classificado como um movimento social, pois suas ações são 

pontuais, restritas à luta contra um acordo de livre comércio da América do Norte. 

(08) A organização dos movimentos sociais pode ser local, regional, nacional ou internacional e está 

relacionada à luta por acesso aos direitos civis, políticos e sociais. 

(16) A estruturação dos movimentos sociais pode criar uma identidade coletiva para os seus agentes. 

Soma: (    ) 

10. Leia o texto a seguir: 

A história do século XX apresenta outros conflitos de interesses que vão além da divisão da sociedade 

em classes: conflitos entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre heterossexuais e 

homossexuais, entre brancos e não brancos e/ou minorias étnicas. 
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 115-

116. 

Atualmente, no Brasil, existe um número significativo de grupos que reivindicam direitos sociais e 

políticos importantes para a formação de cidadania, identidade e pertencimento no contexto nacional. 

Com base nas desigualdades apresentadas no texto e nas reflexões sobre os grupos sociais que as 

vivenciam, assinale a alternativa correta. 

a) A opressão sofrida pelas mulheres é conhecida como desigualdade de gênero. Ela se refere às 

normas sociais que são aceitas pelas mulheres como forma de reconhecimento do seu papel 

transformador das condições sociais desiguais. 

b) A homossexualidade é representada no Brasil como um desvio de conduta e, por isso, deve ser 

tratada como doença psíquica e social. Para isso, há no país leis que garantem a intervenção 

médica de indivíduos que apresentam traços do comportamento homossexual. 

c) O racismo no Brasil é considerado pelos sociólogos como um preconceito disfarçado. Assim, as 

piadas, brincadeiras e frases de duplo sentido com relação a grupos étnicos são consideradas 

formas sutis de racismo. 

d) Os conflitos entre adultos e jovens têm como base as vivências socioculturais. Todavia, um fator 

fundamental para formação e manutenção desses conflitos é a diferença financeira, pois os jovens 

recebem menos que os adultos na sua vida profissional. 

e) "A marcha das vadias" é um movimento social que tem como objetivo conscientizar a sociedade 

acerca da opressão que as mulheres vivenciam diariamente. Isso representa um avanço, pois todas 

as reivindicações do movimento são aceitas e acatadas imediatamente pelas instituições sociais 

como forma de melhorar a condição das mulheres. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
TEXTO I 
A carne 
Seu Jorge 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
Que vai de graça pro presídio 
E para debaixo do plástico 
Que vai de graça pro subemprego 
E pros hospitais psiquiátricos 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
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Que fez e faz história 
Segurando esse país no braço 
O cabra aqui não se sente revoltado 
Porque o revólver já está engatilhado 
E o vingador é lento 
Mas muito bem intencionado 
E esse país 
Vai deixando todo mundo preto 
E o cabelo esticado 
Mas mesmo assim 
Ainda guardo o direito 
De algum antepassado da cor 
Brigar sutilmente por respeito 
Brigar bravamente por respeito 
Brigar por justiça e por respeito 
De algum antepassado da cor 
Brigar, brigar, brigar 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 

 

TEXTO II 

 
 

Tendo em vista os textos 1 e 2, explique: 
a) Os textos fazem alusão a qual movimento social? 
b) Qual é a grande demanda desse movimento social? 
c) Este movimento social se encaixa em qual classificação, político, trabalhista ou identitário?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. e  

Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a 

corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada, 

esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou 

sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está 

errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre 

eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade. 

2. a 

A afirmativa B está errada, a legalidade não é pressuposto básico para a definição de um movimento 

social. A afirmativa C está errada porque os movimentos sociais lutam justamente nos segmentos 

apontados, conseguindo diversas conquistas. A afirmativa D está errada porque não existe essa 

obrigatoriedade de homogeneização dos movimentos sociais. Eles se caracterizam justamente pela 

diversidade e pelas estratégias para lidar com ela. 

3. a  

A afirmativa III é incorreta porque o movimento gay não abandona a ação política. Por mais que em 

algumas situações o movimento se valha de ações voltadas à concientização da própria sociedade civil 

(como as passeatas LGBT), é na esfera política que ele se articula (e tem de se articular) para transformar 

em lei os direitos que reivindicam da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque os movimentos 

sociais são articulados justamente na contestação dos valores morais, da tradição e dos costumes 

conservadores que se instituiram com o passar do tempo. Sua ideia é justamente revolver essas camadas 

de conservadorismo social em busca da aceitação de novas demandas decorrentes do desenvolvimento 

da sociedade. 

4. 02 + 04 = 06 

(01) Incorreta. Uma característica dos movimentos sociais é que não existe um órgão externo que lhe 

confira legitimidade. Esta advém de sua própria capacidade de mobilização dos atores sociais. 

(08) Incorreta. A eficácia de um programa social não anula motivações para mobilização, pois a 

complexidade da vida social sempre traz novas demandas que estão reprimidas. 

(16) Incorreta. O apoio a um determinado candidato ou grupo político não é motivo deslegitimador para 

a propositura de críticas. 

5. 1 correta  

(02)  Incorreta. Os partidos políticos são instituições constituídas para o exercício da política oficial. Os 

movimentos sociais por sua vez, são heterogêneos, representando anseios bem claros ou difusos 

da sociedade, não lutando pela obtenção do poder no Estado, mas sim de que o poder constituído 

os escutem e atendam às suas demandas.  

(04)  Incorreta. A prática de ação dos movimentos sociais é muito ampla, podendo ser pela arte, pela 

religião, pela manifestação pública etc.  

(08)  Incorreta. A internet na cultura contemporânea virou mais um espaço de participação social e o 

ativismo digital é legítimo. 

(16)  Incorreta. A participação política pode se dar de diversas formas, que não necessariamente pelo 

voto. A vida em sociedade pressupõe política, a capacidade de dialogar, mediar e mesmo disputar 

espaços de força que terão implicações posteriores na política institucional. 

6. d  

O texto fala em movimentos sociais, que são agrupamentos da sociedade civil com um interesse comum 

e capacidade de mobilização e organização. Normalmente os movimentos voltam-se contra realidades 

adversas aos anseios do grupo ou pelo estimulo a um foco de interesse dele. Um grande estudioso dos 

movimentos sociais foi o sociólogo francês Alain Tourane. No exemplo apresentado no texto, temos uma 

situação de movimento social voltado para a educação e que pratica estas atividades fora do sistema 

convencional de ensino, ou seja, fora da forma institucional. A alternativa correta é a D. 
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7. e  

a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi 

caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente horizontalizadas 

e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução das hierarquias e a 

fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo de fazer política. 

b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos 

sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas 

reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de 

contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se configuram 

os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos sociais. 

c) Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os 

novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por exemplo, 

as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao trabalho decente. 

d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um 

projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões 

hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais de 

sociedade. 

e) Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio 

dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla diversificação 

da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos anos, pela difusão do 

uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual estado das ações coletivas.  

8. b  

Como podemos perceber pelas requisições das faixas, os estudantes estão fazendo reivindicações, 

portanto, trata-se de um movimento reformista. Movimento regressivo pede o retorno a uma situação 

anterior; o progressista, propõe novas formas de soluções; o migratório, como o nome diz, está 

relacionado à migração; e o conservacionista, à conservação, que pode ser tanto de um status social 

como do meio ambiente, do patrimônio histórico etc. 

9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

(01)  Correto. 

(02)  Correto. 

(04)  Incorreto. O movimento zapatista pode ser classificado como um movimento social, pois dentre 

suas principais bandeiras, desde o início de sua formação, está a luta pela reforma agrária e pelos 

direitos dos indígenas. 

(08)  Correto. 

(16)  Correto. 

10. c 

a) Incorreta. As desigualdades de gênero atuam no sentido de perpetuação do papel da mulher como 

submissa e inferior ao homem. 

b) Incorreta. A sociedade brasileira passa por um processo de aceitamento da homossexualidade como 

natural e como direito das pessoas. A legislação ampara esse entendimento. 

c) Correta. O racismo no Brasil se apresenta de forma velada, aparecendo por meio dos elementos 

apontados na afirmativa. 

d) Incorreta. A questão financeira não é motivadora dos conflitos entre adultos e jovens, mas diferentes 

visões de mundo. 

e) Incorreta. A marcha é importante para afirmar o papel feminino e chamar atenção para as condições 

de tratamento das mulheres, mas não consegue alcançar todas as reivindicações. 

 

Questão Contexto  
 

a) Movimento negro. 

b) Garantia dos direitos civis e políticas que possam acabar com o racismo. 

c) Movimentos identitários. 
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