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RESUMO   
 

 

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

de várias formas. Ela pode ser classificada em: 
•  

• Reprodução  

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

variabilidade genética.  

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

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

grande variabilidade genética. 

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

• Divisão binária o  

 
•  

 
• 

gerará um indivíduo de mesmo material genético do indivíduo original 
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• 

mesmo material genético 

 

 
 

•  insetos, onde a rainha ovula e 

gera novos zangões (machos). OBS.: As operárias são originadas (fêmeas) através da reprodução 

sexuada entre a rainha e o zangão 

 
 

Reprodução Sexuada em bactérias 

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

genética delas: 

do pili sexual 
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• Transformação 

expressá-lo 

 

 
 

• Transdução 

de DNA de uma bactéria para outra 

 
 

Metagênese ou Alternância de Gerações 

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

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

meiose nos animais é gamética (gera gametas). 
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O sistema reprodutor masculino é formado por pênis, testículos, epidídimos, glândulas seminais, próstata, 

glândulas bulbouretrais, ductos deferentes e uretra. 

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

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

mulher. 

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

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

 

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

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

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

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

mulheres, por sua vez, iniciam a maturação do primeiro folículo na puberdade e para de menstruar no 

último folículo restante no ovário. Assim, as mulheres possuem um determinado período fértil durante a 

vida. 
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Ciclo Menstrual 

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

folículos em maturação passam a secretar estrogênio que, inicialmente, realiza um feedback negativo na 

hipófise. No entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela 

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

liberação do ovócito secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e 

na preparação do corpo feminino para uma possível gravidez.  

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

hormônios ovarianos. Isso induz a menstruação. 

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

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

placenta.  

 

DSTs 

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

Genital, Herpes Genital, Hepatite B e C. 

 

Métodos contraceptivos 

 

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

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

imprevisibilidade das alterações do ciclo. 
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Coito interrompido 
Significa o ato sexual interrompido no momento da ejaculação. Mostra-se muito falho, pois pode haver 

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

 

Preservativo (camisinha) 
Único método anticoncepcional que também previne DSTs (doenças sexualmente transmissíveis, como 

Consiste num bloqueio mecânico da passagem dos espermatozóides, que permanecem no interior dessa 

bolsa de látex.  

 

DIU (dispositivo intrauterino) 
Provoca uma reação inflamatória do endométrio, podendo estar associado a hormônios, dificultando a 

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

 

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

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

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

 

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

progesterona, que desregula o ciclo, evitando a ovulação. Atenção! Não é um método abortivo.  
 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Há milhares de anos o homem vem manipulando animais e vegetais para obtenção de variedades cada 

vez mais produtivas. Inicialmente, esse processo ocorria por cruzamento direcionado de variantes que 

apresentavam as melhores características e posterior seleção na prole dos melhores indivíduos 

gerados, assim como pela perpetuação de indivíduos por processos de geração de clones naturais, a 

exemplo de enxertos e partenocarpia. Com o desenvolvimento das ferramentas da biologia molecular, 

uma nova abordagem vem sendo executada, em que as características desejadas não são mais 

selecionadas por cruzamento e sim inseridas no organismo de interesse a depender da necessidade. 

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos do ciclo celular, identifique as afirmativas 

corretas: 

I. As modificações feitas por inserção de características desejadas devem ser realizadas em células 

diplóides adultas e que estejam passando por mitose.  

II. A seleção de indivíduos por cruzamento direcionado envolve diversas gerações, pois depende do 

processo de recombinação aleatório que ocorre na meiose.  

III. A produção de clones naturais pode ser uma estratégia para manutenção de características de 

interesse, visto que nesse processo não ocorre recombinação.  

IV. A seleção por cruzamento direcionado, por utilizar células germinativas em meiose, mantém, ao 

final do processo, apenas a característica de interesse.  

 

Estão corretas apenas:  

a) I e II  

b) I, II e III  

c) I, III e IV 

d) II, III e IV  

e) II e III 
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2. Os zangões, machos das abelhas, são formados por um processo de partenogênese e possuem 16 

cromossomos. Já as abelhas operárias são fruto de um processo de fecundação. Diante dessas 

informações, analise as afirmativas a seguir:  

I. Por serem fruto de partenogênese, os machos possuem o dobro de cromossomos encontrados na 

abelha rainha. 

II. A abelha rainha possui óvulos com o mesmo número de cromossomos encontrados nas células 

somáticas das operárias, pois ela também é uma fêmea.  

III. Todas as fêmeas possuem 32 cromossomos nas suas células somáticas, o dobro que os machos 

possuem.  

IV. A abelha rainha possui 16 cromossomos em seus óvulos, que, quando fecundados, geram 

indivíduos com 32 cromossomos.  

 

Estão corretas  

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 

 

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

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

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

proteção.  

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

de saúde. 2005.  

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

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

bloqueia a  

a) maturação do folículo.  

b) liberação do óvulo.  

c) fecundação do oócito.  

d) formação do corpo amarelo.  

e) diferenciação do disco embrionário. 

 

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

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

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

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

a) Cissiparidade e conjugação. 

b) Cissiparidade e brotamento. 

c) Fragmentação e gemiparidade. 

d) Conjugação e esporulação. 

e) Conjugação e cissiparidade. 

 

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

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

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

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

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

alternar entre a reprodução sexuada e assexuada. 
WATTS, P. C., et al. Parthenogenesis in Komodo dragons, Nature, Londres, 444, p.1021-1022, 21 dez. 2006 (Adaptado). 
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Apesar de a flexibilidade reprodutiva possibilitar aumento da população desses animais, populações 

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

a) Perda de variabilidade genética. 

b) Diminuição do número de fêmeas. 

c) Impossibilidade de cruzamentos entre irmãos. 

d) Desaparecimento dos indivíduos hermafroditas. 

e) Redução do número de cromossomos da espécie. 

 

6.  

 
 

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

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

genética, possibilitando maior chance de adaptação da população ao ambiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ambiente. 

 

7. Quando o gameta feminino, sem prévia fecundação, entra em divisão, originando um novo ser, diz-se 

que ocorreu: 

a) Conjugação. 

b) Neotenia. 

c) Gametogênese. 

d) Poliembrionia. 

e) Partenogênese. 

 

8. TÉCNICA REVERTE MENOPAUSA E DEVOLVE FERTILIDADE  

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

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

  

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

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

hormônios secretados pela hipófise:  

a) estrogênio e progesterona.  

b) estrogênio e hormônio luteinizante.  

c) folículo estimulante e progesterona. 

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

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

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

derivados sintéticos dos hormônios progesterona e estrógeno. 

 

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

contraceptivos orais são eficientes por 

a) impedirem a implantação do óvulo no útero. 

b) impedirem a entrada do espermatozoide no óvulo. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

próximo à próstata. 

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

espermatozóides dos testículos para o pênis. 

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

testículos para o restante do corpo. 

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

seccionamento, essa produção cessa. 

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

deferentes para o restante do corpo. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

O uso indiscriminado de esteróides anabolizantes andrógenos (EAA) vem crescendo cada vez mais em atletas 

de alto nível e atletas recreacionais. A procura de um corpo perfeito e musculoso tem estimulado homens e 

mulheres a usufruir da droga e alcançar seus objetivos em um curto espaço de tempo. Os esteróides 

anabolizantes são drogas sintéticas derivadas da testosterona, desenvolvida para fins terapêuticos, porém 

estas drogas estão sendo de grande uso por atletas para adquirir melhores resultados em suas respectivas 

modalidades. Sendo assim doses excessivas de esteróides anabolizantes podem acarretar possíveis 

complicações ao sistema reprodutor. 

 
Dentre as complicações do uso indiscriminado de anabolizantes está a infertilidade masculina. De acordo 

com o texto, explique como esses esteróides inibem a produção de espermatozóides.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. e 

a afirmativa I está errada, pois a célula que está passando por mitose está com o seu DNA espiralizado em 

cromossomo, não sendo possível realizar a inserção de características. A afirmativa IV está errada, pois a 

meiose ocorrem processos que podem modficar a característica como o crossing-over e a segregação 

dos cromossomos, gerando 4 células diferentes entre si ao final desta divisão celular. 

 

2. e 

a afirmativa I está errada, pois o macho possui o mesmo número de cromossomos da fêmea, já que ele 

foi gerado por reprodução assexuada. A afirmativa II está errada, pois as operárias possuem o número 

diploide de cromossomos (2n) 

 

3. c 

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

fará a mulher menstruar. 

 

4. b 

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

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

outro ser vivo, esta reprodução é chamada de brotamento. 

 

5. a 

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

 

6. a 

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

 

7. e 

o processo de reprodução assexuada onde um gameta se torna um ser vivo se chama partenogênese. 

 

8. d 

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

 

9. d 

o estrogênio e a progesterona realizam o feedback negativo. 

 

10. b 

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

espermatozoides até o pênis. 

 

Questão Contexto 
 

Doses de testosterona acima dos níveis fisiológicos podem bloquear o eixo hipotálamo-hipófise, realizando 

um feedback negativo sobre a liberação de GnRH, FSH e LH. Os hormônios hipofisários são fundamentais 

para a produção de espermatozoides a partir das espermatogônias, em especial o FSH. Sendo assim, os 

anabolizantes levam à infertilidade masculina por reduzir a espermatogênese. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Estudando para um processo avaliativo, cinco amigos discutiam sobre características genéticas. 

Observe o diálogo vivido entre eles. 

 

 
 

Assinale a alternativa que conclui, de forma correta, os argumentos e questionamentos acima. 
a) A característica dominante predomina, se a frequência do alelo na população também for alta. 
b) A característica recessiva ou dominante pode ser mascarada por interações com o ambiente. 
c) O grupo que servia de amostra era muito pequeno para se chegar a alguma conclusão sobre 

padrões de herança. 
d) A característica recessiva ocorre em casamentos consanguíneos, o que poderia mascarar os 

resultados. 
e) O grupo não considerou o sexo que poderia estar influenciando as características. 

 

2. De acordo com a pesquisadora Rosana Nogueira Pires da Cunha (2000), não existe uma única causa 

para a miopia. Nesse sentido, a etiologia dessa doença pode ser genética ou ambiental, sendo, 

segundo a autora, três fatores importantes para o seu desenvolvimento: relação entre o esforço visual 

para perto e uma fraca acomodação; predisposição hereditária e relação entre a pressão intraocular e 

debilidade escleral. Quanto à predisposição hereditária, a miopia autossômica recessiva é 

característica de comunidades com alta frequência de consanguinidade, estando também relacionada 

a alguns casos esporádicos. Em três gerações de uma amostra da população chinesa analisada, 

pesquisadores estabeleceram que o desenvolvimento da miopia segue um modelo poligênico e 

multifatorial, no qual a influência genética permanece constante, enquanto a influência ambiental 

mostra-se aumentada nas três últimas gerações. 
(Rosana Nogueira Pires da Cunha, Myopia in children. Arq. Bras. Oftalmol. vol.63, nº3. São Paulo, Junho, 2000). 
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No caso de miopia autossômica recessiva, a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal 

normal, heterozigoto para essa forma de predisposição hereditária para a miopia é de? 
a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

e) 0% 

 

3. No heredograma abaixo, os indivíduos II-3 e III-1 são fenilcetonúricos, sendo os demais normais. 

 
Analise as alternativas a seguir e assinale a correta. 
a) O indivíduo III-1 é homozigoto dominante. 
b) Se o indivíduo II-1 casar-se com uma mulher heterozigota para a característica em questão, a 

probabilidade de um descendente vir a ter fenilcetonúria é de 1/4. 
c) No heredograma estão representadas duas gerações. 
d) O indivíduo II-4 é homozigoto dominante e pode produzir apenas um tipo de gameta para essa 

característica. 
e) A probabilidade do casal II-4  II-5 ter mais um filho de sexo masculino e fenilcetonúricos é de 1/8. 

 

4. A Lipodistrofia Generalizada Congênita (Síndrome de Berardinelli-Seip) é uma síndrome hereditária 

rara de causa indeterminada, com transmissão autossômica recessiva. O diagnóstico pode ser feito ao 

nascer ou durante a infância, e o seu portador pode apresentar alterações metabólicas, clínicas e 

laboratoriais que incluem: diminuição ou ausência de tecido adiposo subcutâneo, crescimento 

acelerado com padrão acromegaloide (mãos e pês longos, desenvolvimento somático e esquelético 

acentuado), hipertricose, hiperglicemia, entre outras. É correto afirmar que essa síndrome é um 

exemplo de: 
a) Epistasia. 
b) Poligenia. 
c) Pleiotropia. 
d) Herança quantitativa. 
e) Epigenia 

 

5. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo, que 

determinam a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. As frequências de 

crossing-over encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes foram: 
 Entre F  E = 14% 
 Entre D  A = 11% 
 Entre F  D = 9% 
 Entre F  A = 20% 
 Entre D  E = 5% 
 Entre E  A = 6% 

 

Qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo? 
a) EFAD. 
b) DEFA. 
c) AFED. 
d) FDEA. 
e) DFAE 
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6. Três irmãos (João, José e Maria) realizaram um exame de sangue em laboratório para identificar os 

seus tipos sanguíneos, com o objetivo de verificar a possibilidade de doarem sangue ao pai, que 

necessitaria de uma transfusão após uma cirurgia. Um deles (João) ficou surpreso ao descobrir seu tipo 

sanguíneo  O  e achou que não era filho biológico do casal que o criou. Seu pai e o irmão apresentam 

sangue do tipo A e sua mãe e a irmã apresentam sangue do tipo B. Todos são Rh+. Com base no texto 

e em seus conhecimentos sobre a herança dos tipos sanguíneos, é correto afirmar que: 
a) João não pode ser filho biológico do casal, pois de acordo com a herança genética possível do 

tipo sanguíneo, os filhos somente poderiam apresentar sangues dos tipos A, B e AB. Dos filhos 

biológicos, somente José pode doar sangue ao pai, pois as hemácias de seu sangue apresentam 

aglutinogênio A. 
b) João pode ser filho biológico do casal, desde que pelo menos um dos pais seja heterozigoto e 

apresente o alelo responsável pela presença de aglutininas anti-A e anti-B no plasma. O pai não 

pode receber sangue de Maria, pois seu sangue apresenta aglutinina anti-B. 
c) João não pode ser filho biológico do casal, assim como seus dois irmãos, pois de acordo com a 

herança genética possível do tipo sanguíneo, os filhos somente poderiam apresentar sangues dos 

tipos AB. O pai pode receber sangue de João e José, pois o sangue dele apresenta aglutinina anti-

A, assim como o de seus filhos. 
d) Se Maria engravidar de um homem com o mesmo genótipo para o tipo sanguíneo de seu irmão 

João, existe a probabilidade de 100% de seu filho ter sangue do tipo B. Porém, se ela engravidar 

de um homem com o mesmo genótipo para o tipo sanguíneo de seu irmão José, existe a 

probabilidade de 50% de seu filho ter sangue do tipo AB, 25% do tipo A e 25% do tipo B. 
e) João pode ser filho biológico do casal, desde que ambos os pais sejam heterozigotos e apresentem 

o alelo responsável pela ausência de aglutinogênio. João pode doar sangue para seu pai, pois as 

hemácias do seu sangue não apresentam aglutinogênios. 

 

7. A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado 

no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram 

portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma 

das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã 

apresentava fenótipo normal. 
RICHARDS, C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado). 

 

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela 

a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. 

b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. 

c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois 

embriões. 

d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois 

embriões. 

e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna 

na outra. 

 

8. Sabe-se que, de uma maneira geral, cada par de genes alelos determina uma única característica, 

porém há casos onde um mesmo par de genes, sob determinadas condições ambientais, determina 

dois ou mais caracteres. Este fenômeno é conhecido como: 
a) Epistasia. 
b) Genes aditivos. 
c) Interação gênica. 
d) Pleiotropia. 
e) Genes quantitativos. 
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9. Um casal possui uma filha de grupo sanguíneo O. Sabendo-se que a mulher é do tipo sanguíneo B e 

seu marido, do tipo sanguíneo A, a probabilidade de o próximo filho do casal ser novamente uma 

menina de grupo sanguíneo O é de: 

a) ¼ 

b) 1/8 

c) 3/9 

d) 2/9 

e) 1/4 

 

10. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal também com sangue tipo 

AB. O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino 

e com tipo sanguíneo AB, sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para albinismo? 
a) 1/8. 
b) 1/4. 
c) 1/2. 
d) 1/12. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Apesar do alelo dominante se manifestar em sobreposição ao alelo recessivo, a característica dominante 

apenas será abundante na população de o alelo dominante for frequente. 

 

2. a 

25%, ou ¼, tendo em vista que é um cruzamento entre indivíduos Aa x Aa em busca de uma criança aa, 

ou seja, duplo-recessiva. A chance do cruzamento Aa x Aa resultar em aa é de 25%, ou ¼. 

 

3. e 

O casal II  4 x II  5 consiste em um casal heterozigoto, tendo em vista que é um cruzamento-chave. 

Sendo assim, a chance de ter outro filho recessivo (fenilcetonúrico) é de ¼. Considerando que ele deve 

também ser do sexo masculino (chance de ½), o resultado é 1/8.  

 

4. c 

Quando várias características são determinadas por um único par de alelos, trata-se de um caso de 

pleiotropia. 

 

5. d 

Entre F e A há 20%, a maior distância. A partir daí, pode-se ir analisando as menores distâncias entre os 

genes, por exemplo, de F, a menor distância é D, com 9%. A distância entre F e E é de 14%, ou seja, é 

maior, portanto, D estará entre F e E. 

 

6. e 

João pode ser filho deste casal, contanto que seu pai seja Ia i e sua mãe seja Ib i. João, por não possuir 

aglutinogênios em suas hemácias, é doador universal.  

 

7. d 

Cada mulher apresenta dois cromossomos X, um deles se inativando formando o corpúsculo de Barr (ou 

cromatina sexual). Heterozigotas para DMD (XAXa) podem ter o XA inativado e manifestar a doença, ou 

sofrer inativação do Xa e apresentar fenótipo normal. A expressão de fenótipos distintos em mulheres 

heterozigotas para gene ligado ao sexo (cromossomo X) e gêmeas monozigóticas deve ser explicada 

pela inativação ao acaso de um de seus cromossomos X. 

 

8. d 

Casos nos quais um único par de genes determina diversos caracteres, como fenilcetonúria, anemia 

falciforme, albinismo, entre outros, são chamados de pleiotropia. 

 

9. b 

O homem é IA i, a mulher é IB i, pois tiveram um filho ii, sendo assim, a chance de nascer um tipo O é ¼. 

Para que nasça menina, é /2, logo, 1/8. 

 

10. a 

O homem é IAIB aa, a mulher é IAIB Aa. A chance de nascer uma criança albina é ½, a chance de nascer 

uma criança IAIB é 1/2, e a chance de nascer um menino é ½, logo, 1/8.  
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Casos especiais de reprodução 
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RESUMO  
 

 

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

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

autofecundação/ ou de indivíduos diferentes-fecundação cruzada). 

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

modalidade: são os casos especiais de reprodução. 

 

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

borboletas e pulgões.  

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

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

borboletas, respectivamente).  

• partenogênese arrenótoca: quando são desenvolvidos apenas indivíduos machos 

• partenogênese telítoca: quando são desenvolvidas apenas fêmeas 

• partenogênese anfítoca: quando são de ambos os sexos 

 

 

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

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

mansoni podem se reproduzir dessa forma. 

 

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

Gêmeos univitelinos são formados por este processo.  

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

pode dar origem a um novo indivíduo.  
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Poliovulação 

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

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

Gêmeos bivitelinos são resultantes de poliovulação.  

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Em uma comparação, sob o ponto de vista de favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução 

sexuada é mais importante que a assexuada. Qual das alternativas a seguir, com relação à reprodução 

sexuada, melhor justifica essa afirmativa? 

a) Sempre se processa após a meiose que produz gametas. 

b) É exclusiva de forma de vida evoluída. 

c) Dá origem a um maior número de descendentes. 

d) Permite uma maior constância no genoma dos descendentes. 

e) Promove uma maior variabilidade genética na população. 
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2. A figura abaixo mostra uma situação jocosa referente à fragmentação de um invertebrado hipotético, 

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

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

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

que a reprodução assexuada difere da sexuada. 

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

c) Os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses 

tipos e dê um exemplo de um grupo de invertebrados em que ele ocorre. 

3. A maioria das bactérias é capaz de se reproduzir assexuadamente por divisão binária, processo em que 

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

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

chamado de: 

a) cissiparidade. 

b) conjugação. 

c) fissão binária. 

d) partenogênese. 

e) metagênese. 

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

a) Arrenótoca 

b) Telítoca 

c) Deuterótoca 

d) Artificial 

e) Facultativa 

5.  

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

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

tenha sido fecundado. 

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

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

As afirmativas acima referem-se, respectivamente, à 

a) pedogênese, reprodução gâmica e neotenia. 

b) neotenia, partenogênese e poliembrionia. 

c) pedogênese, partenogênese e poliespermia. 

d) partenogênese, ovogênese e poliembrionia. 

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

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

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

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

reprodução. 

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

bissexuadas cerca de 50% dos filhotes são fêmeas. 

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

última desaparece. 

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

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

ovos. 

É correto o que se afirma: 

a) apenas em I. 

b) apenas em II. 

c) apenas em I e III. 

d) apenas em II e III. 

e) em I, II e III. 

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

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

espermatozoides.  

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

espermatozoides.  

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

espermatozoides.  

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

espermatozoides. 

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

espermatozoides. 

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

este fenômeno? 

9. -Bretanha. No início de 2007, no zoológico de Chester 

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

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

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

machos. 

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

b) Qual a vantagem evolutiva deste processo? 

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

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

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

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

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Na reprodução sexuada, por causa da união de gametas, observa-se uma maior variabilidade genética. 

Na reprodução assexuada, temos a formação de indivíduos, em geral, idênticos a quem o gerou. 

2.  

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

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

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

variabilidade genética. 

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

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

Desvantagem: reprodução mais lenta. 

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

equinodermos podem se reproduzir por fragmentação. 

3. b 

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

receptora. 

4. a 

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

5. b 

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

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

nascimento de dois ou mais indivíduos idênticos. 

6. c 

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

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

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

7. b 

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

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

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

estes, necessariamente, do mesmo sexo. 

9.  

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

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

de óvulos não fecundados. 

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

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

áreas isoladas. 

10.  

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

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

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

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

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

de sexos diferentes. 

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

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

relacionados à manutenção da gravidez. 
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RESUMO   
 

 

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

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

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

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

sentidos são: 

 

• Visão 

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

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

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

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

são responsáveis por perceber as cores. 

 

• Audição 

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

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

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

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

  

Órgãos dos sentidos: Aprofundamento 
22 

out 



 

 
B

io
. 

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

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

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

 

• Tato 

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

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

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

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

garantindo proteção (ao sentir dor, nos afastamos). 

 

• Olfato 

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

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

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

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

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

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

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

percepção de sabor. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

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

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

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

elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.  
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado)  

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá  

a) comprometer a capacidade de visão em cores.  

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.  

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.  

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos. 

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

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

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

especializadas em captar o odor são chamadas de: 
a) Mecanorreceptores. 

b) Fotorreceptores. 

c) Termorreceptores. 

d) Quimiorreceptores. 

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

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

células sensoriais localizadas na boca que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de: 
a) botões receptores. 
b) corpúsculos do sabor. 
c) botões gustativos. 
d) quimiorreceptores epiteliais. 
e) corpúsculos linguais. 

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

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

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

incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, 

é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.  

 
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 
a) íris.  
b) retina.  
c) pupila.  
d) córnea.  
e) cristalino. 

5. Leia os textos a seguir: 
I. A labirintite é uma inflamação e um dos seus principais sintomas são distúrbios de equilíbrio como 

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

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

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

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

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

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

lesadas pelo excesso de ruído? 

6. Um cientista, procurando identificar que sentidos são usados por piranhas para reconhecer e atacar 

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

condições:  

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

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

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

transparente e incolor; 

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

aquários?  
b) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer a presa? 
c) Se as piranhas não predarem no aquário III, o que você pode concluir? 

7. Sobre os órgãos dos sentidos 

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

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

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

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

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

mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. 
Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 
I. captada na língua e direcionada ao cérebro. 
II. transmitida ao cérebro através dos neurônios. 
III. reconhecida na região do sistema nervoso periférico. 
IV. uma mistura de sensações do olfato e do paladar. 

Estão corretas 
a) apenas II e III. 
b) apenas I e IV. 
c) apenas I e II. 
d) apenas III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

9. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor 

resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos 

diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que têm comprimento de 

onda entre 380 nm e 780 nm, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na 

retina, encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e 

a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias: 

vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar 

comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo 

óptico, para que se dê a percepção da imagem. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não 

consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco, iluminado 

apenas por luz vermelha, como 

a) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. 

b) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o branco do objeto.  

c) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar componentes de cores.  

d) um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor.  

e) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo objeto, transformando-a em vermelho. 

10. O sistema nervoso compreende uma rede de comunicações e controles que permite ao organismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ambiente. 

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

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

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

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

permite sentir a dor. 

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

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

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

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

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

e) F, F, V, V, V. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Maurílio, quando criança, se machucava bastante, porém após crescer, parou de tentar brincadeiras e 

atividades perigosas, e trabalha com produção de esculturas e pequenos artesanatos. Quais os 

mecanorreceptores que estavam mais ativos durante a infância de Maurílio, e quais estão mais ativos 

agora em sua vida adulta? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

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

compromete a visão das cores. 

2. d 

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

das narinas são chamados de quimiorreceptores. 

3. c  

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

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

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

4. b 

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

bastonetes). 

5.  

a) Canais semicirculares. 

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

6.  

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

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

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

7.  

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

olho. 

b) Terminações nervosas. 

8. e 

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

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

de neurônios. 

9. d 

O indivíduo tem uma deficiência nos cones, que são responsáveis pela distinção das cores primárias. No 

entanto, seus bastonetes, que identificam intensidade luminosa, estão intactos. Sendo assim, será 

impossível diferenciar a cor, mas será possível diferenciar as intensidades, permitindo observar um objeto 

cinza. 

10. b 

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

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

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

Krause. 

 

Questão Contexto 

 

Quando criança, as terminações nervosas, mecanorreceptores de dor, estavam mais ativas. Atualmente, 

os corpúsculos de Meissner e discos de Merkel estão mais ativos, já que eles são mecanorreceptores 

responsáveis por perceber toques leves, sendo essa leveza necessária na produção de esculturas e 

pequenos artesanatos. 
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Exercícios: Hormônios Vegetais 
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EXERCÍCIOS  
 

  

1. Sabe-se que os hormônios vegetais são substâncias orgânicas, simples ou complexas, que atuam em 

baixíssimas concentrações, que estimulam, inibem ou modificam, de algum modo, processos 

fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e assinale a opção que contém a sequência correta. 

I. Auxina 

II. Giberelina 

III. Ácido abscísico 

IV. Etileno 

V. Citocinina 

 

(  ) divisão e crescimento celular 

(  ) amadurecimento de frutos 

(  ) estímulo à germinação de sementes 

(  ) alongamento de caule e tropismos 

(  ) inibição da germinação de sementes 

 

a)      V, II, III, IV, I 

b)     II, V, I, IV, III 

c)      V, IV, II, I, III 

d)     V, IV, III, I, II 

e)      II, I, IV, V, III 

 

2. Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grandes distâncias sem que amadureçam. Isso 

é possível, pois a baixa temperatura: 

a) Acelera o processo de respiração e aumenta a auxina. 

b) Inibe a síntese do gás etileno e reduz a respiração. 

c) Aumenta a quantidade de ácidos e interrompe a fotossíntese. 

d) Inibe a decomposição de clorofila e aumenta a produção de etileno. 

e) Inibe a respiração e acelera a fotossíntese. 

 

3. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente como indica a figura adiante, desde o ápice da 

folha até a extremidade da raiz. 

 
 

Para que lado se inclinarão o caule e a raiz, durante o crescimento dessa plântula? Por que? 
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4. Quando um caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo positivo devido ao acúmulo 

de auxinas que provoca aumento da:  

a) Distensão celular no lado não iluminado.  

b) Divisão celular no lado não iluminado.  

c) Distensão celular no lado iluminado.  

d) Divisão celular no ápice do caule.  

e) Divisão celular no lado iluminado. 

 

5. A senescência e queda das folhas de árvores são fenômenos observados com grande intensidade no 

outono, em regiões de clima temperado, quando as noites se tornam progressivamente mais frias e os 

dias mais curtos. 

 

A diminuição da temperatura e a menor iluminação acarretam as seguintes alterações de níveis 

hormonais nas folhas: 

a) diminuição de auxina e aumento de etileno 

b) aumento de auxina e diminuição de etileno 

c) aumento de giberelina e aumento de auxina 

d) diminuição de giberelina e aumento de auxina 

 

6. 

plantas em 3 condições. O experimento e os resultados estão esquematizados abaixo: 

 

 
 

De acordo com os resultados, explique o que determina a floração nessa espécie. 

 

7. Em plantas, como em animais, hormônios regulam o desenvolvimento e o crescimento. Os hormônios 

são efetivos em quantidades extremamente pequenas. Os hormônios vegetais são compostos 

orgânicos produzidos em uma parte da planta e transportados para outra, onde eles irão induzir 

respostas fisiológicas. Os fitormônios podem ser estimulantes, em uma determinada concentração, e 

inibidores, em concentrações diferentes. Cinco tipos de hormônios vegetais foram identificados: 

auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Juntos, eles controlam o crescimento e 

desenvolvimento vegetal em todos os estágios de sua vida.  
Adaptado - Universidade de São Carlos: biologia.if.sc.usp.br/fisiologia-vegetal.(2005) 

 

a) Qual o principal efeito da associação das citocininas com as auxinas? 

b) Considerando que grande parte das citocininas é produzida nas raízes, de que modo são 

transportadas para as demais partes do vegetal? 

 

 

 



 

 
B

io
. 

8. A auxina é um hormônio vegetal que, dependendo da concentração, pode inibir ou estimular o 

crescimento das células jovens do caule e da raiz.  

Injetando esse hormônio numa concentração de 10-5 molar, lateralmente, na região de crescimento 

do caule e da raiz, o órgão cresce curvando-se para o lado, como mostra a figura abaixo: 

 

 
 

 

Os efeitos da injeção de auxina no caule e na raiz estão representados no gráfico a seguir. 

 
 

Determine e curva que corresponde ao caule e a que corresponde à raiz. Justifique sua resposta. 

 

9. O mecanismo de brotamento nos vegetais após a realização da poda baseia-se no fato de terem sido 

eliminados órgãos: 

a) Formadores de AIA, cujo excesso inibe o crescimento de outras gemas. 

b) Inibidores da formação de AIA, que provia o crescimento de outras gemas. 

c) Que utilizavam todo AIA da planta, promotor de crescimento. 

d) Que destruíam todo AIA da planta. 

e) Que impediam a síntese de AIA. 

 

10. O gráfico a seguir representa o efeito da concentração de auxina (AIA  Ácido Indol-Acético) sobre o 

crescimento de diferentes estruturas de uma planta. 

 
 

De acordo com esses dados, pode-se afirmar que: 

a) A concentração de auxina, que causa um crescimento ótimo no caule, inibe fortemente o 

crescimento da raiz. 

b) A auxina em grandes concentrações acelera o crescimento radicular. 

c) A mesma concentração de auxina promove crescimento igual e uniforme do caule e da raiz. 

d) A auxina sempre inibe o desenvolvimento das gemas. 

e) O ótimo de concentração de auxina não varia para as diferentes estruturas da planta. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

A divisão e crescimento celular é regulada pela citocinina, estimulante da mitose. O amadurecimento de 

frutos é dado pelo etileno, hormônio gasoso. A germinação das sementes é regulada pela giberelina, 

enquanto sua dormência se dá pelo ácido abscisico. O alongamento de caule e os tropismos (como 

geotropismo e fototropismo) se dão pelas auxinas, principal hormônio do crescimento vegetal.  

 

2. b 

O etileno é um hormônio gasoso que estimula o amadurecimento de frutos. Baixas temperaturas reduzem 

sua liberação, impedindo assim a maturação.  

 

3. O caule direciona-se em direção a luz, a raiz direciona-se contra a luz. O motivo disso é que a auxina, 

hormônio de crescimento, é fotofóbica. No caule, altas quantidades de auxina estimulam o crescimento, 

logo, o caule se dobra em direção a luz. Na raiz, partes com menos etileno crescem primeiro, logo, a 

parte voltada para a luz crescerá mais, virando a raiz contra a luz.  

 

4. a 

As células do lado não iluminado distendem, ficando mais longas que as células do lado iluminado. Isso 

faz com que o caule dobre-se em direção a luz (fototropismo positivo).  

 

5. a 

A diminuição da iluminação e da temperatura provoca uma diminuição da auxina nas folhas, já que ocorre 

um estresse por baixa quantidade de glicose. Como as folhas começam a perder a clorofila, elas ficam 

inúteis ao vegetal, e há um aumento na concentração de etileno nas folhas para sua queda. 

 

6. As plantas de dias longos (PDL) necessitam de noites curtas (é o comprimento da noite e não o do dia 

que é critério para a floração), florescendo quando submetidos a noites longas interrompidas pela luz. 

 

7. a) Dominância apical. Nesse caso, os dois hormônios tem efeitos antagônicos. As auxinas que descem 

pelo caule inibem o desenvolvimento das gemas laterais, enquanto as citocinas que vêm das raízes 

estimulam as gemas a se desenvolverem. Quando a gema apical é removida, cessa a ação das auxinas e 

as citocinas induzem o desenvolvimento das gemas laterais. Uma vez iniciado o desenvolvimento das 

gemas laterais não mais pode ser inibido. O fato de as gemas mais baixas do caule saírem da dormência 

antes das mais altas tem a ver com o fato de elas estarem mais próximas das raízes, onde são produzidas 

as citocinas.  

b) A citocinina é transportada junto com a seiva bruta. 

 

8. Como o caule curvou-se para a direita concluímos que as células da esquerda cresceram mais e, 

portanto, a concentração de 10-5 molar de auxina estimula o crescimento de células do caule. Por outro 

lado, a raiz cresceu para a esquerda, o que significa que as células da direita (que não receberam o 

hormônio) cresceram mais. Consequentemente, a concentração de 10-5 molar inibe o crescimento de 

células da raiz. Essas conclusões são compatíveis com a curva A correspondendo a raiz e a curva B 

correspondendo ao caule. 

 

9. a 

AIA é o principal tipo de auxina existente, e a eliminação de gemas produtoras de auxina nos ápices acaba 

com o efeito de dominância apical, no qual a auxina em excesso inibe o crescimento de gemas laterais.  
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10. a 

Observa-se no gráfico que a concentração de auxina que produz o máximo estímulo de crescimento do 

caule é também o ponto de maior inibição do crescimento da raiz. O caule responde a concentrações 

muito altas de auxina, enquanto as raízes respondem apenas a concentrações muito baixas.  
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Revisão: Cadeias, teias e relações 

ecológicas 

26 

out 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Leia as definições a seguir, referentes a tipos de interações ecológicas que ocorrem entre os 

organismos em uma comunidade. 

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

unidade estrutural e funcional. 

II. Colônia: interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de tabalho. 

III. Protocooperação: associação facultativa entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos 

se beneficiam. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.  

b) Apenas III.  

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II, III. 

 

2. Na natureza, as hienas acompanham a distância os leões e alimentam-se dos restos da caça desses 

Esse é um exemplo de relação ecológica denominada: 

a) amensalismo. 

b) protocooperação. 

c) mutualismo. 

d) comensalismo. 

e) competição interespecífica. 

 

3. As mamangavas são insetos que se alimentam do néctar de flores de maracujá. Ao visitar uma flor, a 

mamangava esbarra na estrutura masculina responsável pela produção de grãos de pólen, que ficam 

presos ao seu corpo. Ao visitar outra flor, os grãos de pólen podem se soltar do corpo, cair sobre a 

estrutura feminina e fecundar os seus óvulos. Como se classifica o tipo de interação existente entre a 

mamangava e o maracujá, cujas flores lhe fornecem alimento? 

a) Comensalismo  

b) Predatismo  

c) Mutualismo 

d) Parasitismo 

e) Inquilinismo 

 

4. Algumas plantas desenvolvem-se bem em terrenos ricos em bactérias do gênero Rhizobium, que se 

asso-ciam às suas raízes, formando nódulos macroscópicos. Determinados mamíferos herbívoros 

abrigam, em seu tubo digestório, bactérias que digerem a celulose, transformando-a em carboidratos 

aproveitáveis. As associações descritas são harmônicas, por meio das quais: 

a) as espécies envolvidas são beneficiadas, estabelecendo uma interdependência fisiológica entre si. 

b) um dos indivíduos é beneficiado, utilizando os restos alimentares do outro, e este não é 

prejudicado. 

c) ambos são beneficiados, mas podem viver de modo independente, sem prejuízo para qualquer um 

deles. 

d) uma das espécies é beneficiada, sendo abrigada pela espécie hospedeira, e esta não é prejudicada. 

e) dois indivíduos da mesma espécie mostram-se fortemente ligados um ao outro, e não conseguem 

viver isoladamente. 

5. Considere o seguinte relato: 
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O pássaro-palito penetra na boca aberta do crocodilo removendo os restos de alimento e parasitas 

encontrados entre seus dentes. Assim, o pássaro obtém o seu alimento e livra o crocodilo de seus 

paras  

a) proto-cooperação. 

b) comensalismo. 

c) inquilinismo. 

d) mutualismo. 

e) predativismo. 

 

6. Um gavião, que tem sob suas penas carrapatos e piolhos, traz preso em suas garras um rato, com pulgas 

em seus pêlos. Entre o rato e as pulgas, entre os carrapatos e os piolhos e entre o gavião e o rato 

existem relações interespecíficas denominadas, respectivamente: 

a) inquilinismo, competição e predatismo. 

b) predatismo, competição e parasitismo. 

c) parasitismo, competição e predatismo. 

d) parasitismo, inquilinismo e predatismo. 

e) parasitismo, predatismo e competição. 

 

7. Abelhas apresentam três castas sociais: as operárias, fêmeas estéreis que realizam o trabalho da 

colmeia, a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza: 

a) Sociedade isomorfa com relações intraespecíficas harmônicas; 

b) Sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas; 

c) Colônia heteromorfa com relações interespecíficas harmônicas; 

d) Colônia isomorfa com relações interespecíficas harmônicas; 

e) Colônia heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas. 

 

8. Um grupo de estudantes, em visita à zona rural, observou bois e gafanhotos alimentando-se de capim; 

orquídeas, líquens e erva-de-passarinho em troncos de árvores; lagartos caçando insetos e, no pasto, 

ao lado de vários cupinzeiros, anus retirando carrapatos do dorso dois bois. 

a) Identifique, entre as diferentes relações descritas no texto, dois exemplos de parasitismo. 

b) Entre as relações observadas pelos estudantes, cite uma relação interespecífica de benefício mútuo 

e uma estrutura que indique uma relação intra-específica. 

 

9. Leia com atenção o texto a seguir: "Uma guerra bacteriológica foi desencadeada no lago do Parque 

Ibirapuera, um dos mais conhecidos símbolos da cidade de São Paulo. De um lado estão 16 toneladas 

de pseudomonas e bacilos que foram despejados no lago a semana passada. Do outro, estão os 

milhões de begiatoas e salmonelas, responsáveis pelo mau cheiro e dor de barriga de dez entre dez 

paulistanos que se arrisquem a ingerir a água do lago. A missão das pseudomonas e bacilos é devorar 

a matéria orgânica responsável pela sujeira do Ibirapuera e matar as salmonelas e begiatoas de 

inanição.  

Veja, 15 jul. 92.  

 

a) Analise o texto e indique o tipo de relação que ocorre entre pseudomonas e bacilos com as 

salmonelas e begiatoas, no lago do Ibirapuera.  

b) Os microorganismos citados no texto exploram mesmo nicho ecológico? Justifique sua resposta. 

 

10. Em um determinado ambiente vivem duas espécies A e B que não se inter-relacionam. Neste mesmo 

ambiente foi introduzida uma espécie C, indicada pela seta, que se inter-relacionou com as outras 

duas. Os dados foram representados no gráfico a seguir. 
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Analisando o gráfico, que tipo de relação ecológica a espécie C manteve com A e com B? Justifique 

sua resposta. 

 

11. No final da década de 1970, foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos 

oceanos, em profundidades de 2,5 mil metros, próximo a fendas por onde extravasa magma quente 

que superaquece a água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias que 

animais dessas comunidades, estão vermes tubulares gigantescos, com mais de 1 metro de 

comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiossintetizantes que vivem como simbiontes 

dentro de seus corpos. 

 e os vermes 

gigantes mencionados no texto atuam, respectivamente, como 

a) produtores e consumidores primários. 

b) produtores e decompositores. 

c) consumidores primários e consumidores secundários. 

d) decompositores e produtores. 

e) decompositores e consumidores primários. 

 

12. Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

 

 
 

A figura representa um exemplo de cadeia alimentar 

 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 

servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor primário. 

 

 

 



 

 
B

io
. 

13. Analise o quadro abaixo que apresenta os componentes de uma cadeia alimentar aquática e de uma 

terrestre. 

 

 
 

Sobre as cadeias alimentares acima citadas, assinale a afirmativa correta.  

a) O caramujo, o peixe, o rato e a cobra formam o segundo nível trófico.  

b) A garça e a cobra são consumidores terciários.  

c) Uma onça-pintada pode ocupar o lugar do rato na cadeia acima.  

d) A garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico.  

e) Uma planta carnívora pode ocupar o lugar da cobra. 

 

14. Considere dois ecossistemas, um terrestre e outro marinho. Em cada um deles, é possível identificar o 

nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por unidade de área, em um 

determinado período. Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos 

correspondem, respectivamente, a:  

 

 

 

 

 

15. Analise a teia alimentar a seguir. 

 
É correto afirmar que o (a) 

a) cobra, ao se alimentar do sapo, se encontra no terceiro nível trófico. 

b) coruja, ao se alimentar do pássaro, se encontra no quarto nível trófico. 

c) sapo e o roedor servem de alimento para a cobra e são consumidores secundários. 

d) cobra é consumidor terciário e se encontra no quarto nível trófico nesta teia alimentar. 

e) inseto, que serve de alimento para o sapo e o pássaro, se encontra no primeiro nível trófico. 

 

16.  

 
A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como 

a) produtora. 

b) consumidora primária. 

c) consumidora secundária. 

d) consumidora terciária. 

e) decompositora. 
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17. A bioacumulação é um fenômeno no qual ocorre a acumulação de produtos tóxicos (metais, 

inseticidas, etc.) nos níveis superiores das teias e cadeias tróficas." A análise da concentração de DDT 

(inseticida) em organismos marinhos apresentou os seguintes resultados:  

 
Com base nos índices de DDT apresentados no quadro acima, esquematize a provável cadeia alimentar 

constituída por esses organismos. Justifique sua resposta. 

 

18. Considere a cadeia alimentar constituída às margens de uma lagoa pelos seres representados na figura 

a seguir. 

 
Referindo-se a cada elemento, quando for o caso, por meio da numeração indicada na figura, 

identifique:  

a) o nível trófico de cada elemento; 

b) os níveis tróficos nos quais se encontram, respectivamente, o maior e o menor grau de energia; 

c) o nível trófico que não foi representado na figura. 

 

19. Sempre que lembramos de um leão, uma cobra ou um gavião, nos vem a imagem de um animal 

malvado e perigoso. Eles são grandes predadores! Mas, como todos os elos de uma cadeia alimentar, 

eles são muito importantes. 

Explique por que um predador é tão importante para o equilíbrio de uma cadeia de alimentação 

 

20. "Os abutres, sábios animais que se alimentavam do mais farto dos pastos (...)" 

Os abutres são animais consumidores que participam de modos diferentes nas diferentes cadeias 

alimentares. 

a) Esquematize uma cadeia alimentar onde os abutres ocupem o terceiro nível trófico. Indique, com 

uma seta, o fluxo de energia dessa cadeia. 

b) Explique a função dos decompositores nas cadeias alimentares. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

a afirmativa I está errada, pois na sociedade há divisão de trabalho. A afirmativa II está errada, pois na 

colônia os seres passam a formar uma unidade funcional 

 

2. d 

a relação em que um animal come os restos alimentares de outros animais é chamado de comensalismo 

 

3. c 

a relação entre a mamangava e o maracujá é mutualismo, pois é uma relação obrigatória em que ambos 

saem ganhando. Caso não exista mamangava, não há polinização e caso não tenha maracujá, o inseto 

ficaria sem alimento. 

 

4. a 

trata-se de uma relação mutualística onde ambas as espécies saem ganhando e existe uma relação de 

dependência entre elas. 

 

5. a 

a relação existente é benéfica a ambos, porém não existe uma obrigatoriedade, sendo assim classificado 

como protocooperação. 

 

6. c 

a pulga tem uma relação de parasitismo com o rato, já as pulgas e carrapatos competem pelo mesmo 

alimento (rato), e, por fim, o gavião preda o rato para se alimentar. 

 

7. b 

trata-se de uma sociedade heteromorfa, pois os membros da espécie são diferentes anatomicamente 

(operária, rainha e zangão). Este tipo de relação é intraespecífica, pois ocorre em seres da mesma espécie 

e harmônica porque a sociedade como um todo tem ganhos. 

  

8. a) Podemos identificar relações de parasitismo entre: carrapato x gado bovino        erva-de-passarinho x 

árvore hospedeira        

b) Relações interespecíficas de benefício mútuo: líquens (algas + fungos) - mutualismo 

anu x boi - cooperação           Relação intraespecífica: cupinzeiro  sociedade 

 

9. a) Competição interespecífica.  

b) Exploram o mesmo nicho ecológico pois usam a mesma matéria orgânica que é despejada no lago 

como alimento. 

 

10. A espécie C, ao ser introduzida no ambiente, manteve uma relação harmônica interespecífica com a 

espécie A, podendo ser uma protocooperação, que trouxe benefícios a ambas. Com a espécie B, a 

espécie C manteve uma relação desarmônica interespecífica, como por exemplo a competição, o 

predatismo. Nessa relação, a espécie C teve benefícios, enquanto a espécie D teve prejuízo. 

 

11. a 

Como as bactérias produzem seu alimento a partir do processo de quimiossíntese, elas são consideradas 

produtoras. Já os vermes que se nutrem dessas bactérias são considerados consumidores primários. 
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12. c 

Se o homem alimentou-se de organismos produtores, ele é considerado um consumidor primário. Ao 

alimentar-se do homem, o tigre passa a ser um consumidor secundário. O abutre, ao alimentar-se do 

tigre, é considerado um consumidor terciário. 

 

13. d 

A garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico, representados como consumidores terciários. 

 

14. c 

No ecossistema terrestre a maior biomassa está nos vegetais que ocupam o nível trófico dos produtores. 

Já no ecossistema marinho a maior biomassa encontra-se no nível trófico ocupado pelos consumidores 

primários (zooplâncton). 

 

15. b 

Ao se alimentar do pássaro, a coruja atua como consumidor terciário (integrante do 4º nível trófico). O 

primeiro nível trófico está representado pela planta; o segundo nível trófico está representado pelos 

insetos; o terceiro nível trófico está  representado pelo pássaro. 

 

16. b 

Ao se alimentar do pasto (capim), a vaca atua como consumidor primário, uma vez que o capim é o 

produtor. 

 

17. Copépodes -> Manjubas -> Pescadas -> Atobás  

Inseticidas organoclorados como o DDT não são biodegradáveis e apresentam efeito cumulativo, 

conseqüentemente, se apresentam em maior concentração nos níveis mais elevados das cadeias e teias 

alimentares. 

 

18. a) Produtores - número 3 

Consumidores primários - número 2 

Consumidores secundários - número 4 

Consumidores terciários - número 1 

b) maior energia - número 3 

menor energia - número 1 

c) decompositores representados por bactérias e fungos. 

 

19. Os predadores mantêm a densidade populacional das presas constante, mantendo o equilíbrio 

ecológico. 

 

20. a) capim → gafanhoto → sapo → cobra → abutre 

b) Reciclagem da matéria 
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Habermas e o direito 
26 

out 
 

RESUMO   
 

 

 

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

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

de Theodor Adorno. Assim, ele é considerado 

suas investigações sobre a democracia são muito importantes, principalmente através de sua 

teoria sobre o agir comunicativo e sobre a esfera pública. Habermas teve uma formação marxista e, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abandonar, segundo Habermas, a ideia do homem como um ser relacional e que, portanto, tem a 
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necessidade da comunicação.  Trata-se de uma concepção ética muito importante na medida em que abre 

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

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

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

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

inter-subjetivas existentes no interior de uma sociedade.    

 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. De acordo com a ética do discurso, os argumentos apresentados a fim de validar as normas [...] têm 

força de convencer os participantes de um discurso a reconhecerem uma pretensão de validade, tanto 

para a pretensão de verdade quanto para a pretensão de retidão. [...] Ele [Habermas] defende a tese 

de que as normas éticas são passíveis de fundamentação num sentido análogo ao da verdade. 
Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 105. 

Assim, é correto afirmar que a ética do discurso defende uma abordagem cognitivista da ética. 
HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileira, 1989. p. 62 e 78. 

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

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

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

normas morais. 

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

tal como pretendia Jeremy Bentham. 

d) A abordagem cognitivista da ética do discurso procura dar continuidade às teses aristotélicas 

sobre a retórica. 

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

emotivistas e decisionistas. 

2. A Escola de Frankfurt definiu a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. Para Adorno, 

Marcuse e Horkheimer, a razão instrumental caracteriza-se pela produção de um conhecimento cujo 

objetivo é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. Assinale o que for correto. 

(01) A razão instrumental expressa uma ideologia cientificista, pois acredita que é neutra, e identifica 

as ciências apenas com os resultados de suas aplicações. 

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

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

exploração. 

(04) A ideologia do progresso no modo de produção capitalista fundamenta-se na razão instrumental 

por acreditar que essa promove o avanço tecnológico que permite a racionalização da 

produção. 

(08) Para Marx, o socialismo, ao transformar o trabalho em mercadoria, torna o homem um mero 

instrumento e aliena-o social e culturalmente. 

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

socialista. 

Soma: (      ) 
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3. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento, 

fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução de pretensões normativas de validade. 
OUTRA, O. J. V. Razão e consenso em Habermas. A teoria discursiva da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 158. 

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

do Discurso,  

a) o processo de justificação das normas morais e o procedimento de deliberação das pretensões 

de validade de correção normativa são falíveis. 

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

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

c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma comunidade 

discursiva na qual participantes analisam as pretensões de validade tendo como critério a força do 

melhor argumento. 

d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas como o critério fundamental para conferir 

moralidade à ação, restando excluídos do debate da ética discursiva os desejos e as necessidades 

manifestados pelos indivíduos. 

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

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

4. A ação política pressupõe a possibilidade de decidir, através da palavra, sobre o bem comum. Esta 

acepção do termo "política", somente válida enquanto ideal aceito, guarda uma estreita relação com a 

concepção de política defendida por Habermas. Em particular, com o modelo normativo de 

democracia que este desenvolveu no início dos anos de 1990 e que inclui um procedimento ideal de 

deliberação e tomada de decisões: a chamada política deliberativa. 
VELASCO ARROYO, J. C. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza, 2003, p. 93. 

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

noção de cidadania enfatiza 

a) os direitos e as liberdades metafísicas. 

b) as liberdades individuais e a heteronomia. 

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

d) os direitos subjetivo e as liberdades cidadãs. 

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade. 

5. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 

do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 

prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 

racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 

solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 

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

123. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer e sobre o 

pensamento de Jürgen Habermas, é correto afirmar que a racionalidade instrumental constitui 

I. um conhecimento que se processa a partir das condições específicas da objetividade empírica 

do fato em si. 

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

para o controle da natureza. 

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

partir do domínio do conhecimento científico. 

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

ser humano. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

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

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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6. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 

do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 

prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 

racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 

solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 

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

123. 

Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a 

racionalidade técnica 

I. dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus próprios meios. 

II. constitui um saber instrumental cujo critério de verdade é o seu valor operativo na dominação 

do homem e da natureza. 

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

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

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

7. Observe a tira e leia o texto a seguir: 

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

 

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

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

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

os que estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. 
HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 101-

102. 

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

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

pelo lastro tradicional dos valores partilhados no mundo da vida. 

b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõem o dever de proporcionar, enquanto 

benefício, o maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos. 

c) funda-se em argumentos racionais sob condições simétricas de interação, amparados em 

pretensões de validade, tais como verdade, sinceridade e correção. 

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

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

e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em 

sua biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado. 
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8. Leia o seguinte texto de Habermas: 

A democracia se adapta a essa formação moderna do Estado territorial, nacional e social, equipado 

com uma administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem necessidade de se integrar, política 

e culturalmente, além de ser suficientemente autônomo do ponto de vista espacial, social econômico 

e militar.[...] Em decorrência da imigração e da segmentação cultural, as tendências subsumidas no 

âmago, ou seja, o fundamento pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, convém salientar 

outro fato mais marcante ainda: o Estado, cada vez mais emaranhado nas interdependências da 

economia e da sociedade mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência 

para a ação, mas também em termos de substância democrática. 
HABERMAS, J. Era das Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2003, p. 106. 

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

seguir: 

I. A ampliação da economia além das fronteiras dos Estados nacionais revela a integração 

democrática dos países e, consequentemente, o fortalecimento da cidadania mundial. 

II. A democracia se amplia à medida que a economia e a imigração se deslocam além das fronteiras 

dos Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e cultural do ponto de vista global. 

III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza de autonomia em segmentos significativos 

como a economia, a política e a cultura, porém, quando o Estado entra na fase da constelação 

pós-nacional, sofre uma redução no exercício democrático. 

IV. Do ponto de vista democrático, os Estados nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 

integração social em decorrência do aumento da imigração, da segmentação cultural e, 

sobretudo, da ampliação da economia no plano global. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

9. A utilização de organismos geneticamente modificados, já presente em alimentos como soja e milho, 

remete para a questão dos limites éticos da pesquisa. 

Tendo presente a obra de Jürgen Habermas, é correto afirmar. 

a) O debate sobre as consequências éticas da ciência, especialmente da biotecnologia, deve ocorrer 

a posteriori para não atrapalhar um possível progresso resultante das novas descobertas 

científicas. 

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

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

e negativa. 

c) Para que a ciência progrida e as pesquisas avancem na direção de novas descobertas, a ciência 

necessita estar sintonizada com o princípio da neutralidade científica. 

d) Diante da inserção dos laboratórios de pesquisa na lógica de mercado, caso seja possível alterar 

geneticamente características dos bebês, caberá aos pais estabelecer limites éticos para as 

possibilidades oferecidas. 

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

sentido estabelecer limites ético-normativos para questões que envolvem a ciência. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
 
Habermas vai dizer que a razão instrumental teve sua origem nas fábricas, no período da revolução 

fábricas e se expandiu por toda a sociedade, tornando os indivíduos cada vez mais mecânicos e 

individualistas. Tendo em vista os seus conhecimentos e a imagem, explique qual o que é razão 

instrumental, para Habermas, em seguida apresente a sua proposta de razão.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Tal como pretendia Kant com a racionalidade e a intencionalidade, ou seja, que a razão emancipasse os 

indivíduos, Habermas defende a teoria da ação comunicativa, uma comunicação emancipadora da razão 

instrumental criada para dominação. 

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

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

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

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

2. 01 + 02 + 04 = 07 

01, 02 e 04 corretas. Para os frankfurtianos, a razão, depois do advento iluminista, ou ainda mais 

precisamente com Descartes, passa a ser instrumento de dominação e exploração da natureza e dos 

homens. Eles se perguntavam por que o projeto iluminista de paz e boa vontade não havia se 

concretizado. Da maneira como o Ocidente a identifica ela não passa de projeto de dominação. Assim 

como Nietzsche, os frankfurtianos consideram a razão instrumental como agressão. 

08 e 16 incorretas. Não é o socialismo que transforma o trabalho em mercadoria, segundo Marx, mas o 

capitalismo, e a razão instrumental é mais eficiente para a manutenção do capitalismo e não para sua 

superação. 

3. c  

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

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

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

iluminista não realizado, principalmente o projeto kantiano de emancipação. 

4. d 

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

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

5. b  

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

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

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

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

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

6. a  

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

7. c  

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

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

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

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

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

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

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

8. c 

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

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

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

indica um descaso com as características peculiares de cada povo. 
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C  Correta. A redução no exercício democrático se dá por conta da descentralização nacional das 

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

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

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

vontade e à necessidade global. 

9. b  

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

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

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

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

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

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

provocaria consequências éticas importantes. 

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

cabe à sociedade estabelecer limites à pesquisa. 

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

aos autores de orientação liberal. 

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

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

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

 

Questão contexto 

 
Para Habermas, como exposto no resumo e na questão contexto, a razão instrumental é aquela que 

conduz a ação humana a agir buscando um fim, um determinado objetivo. Segundo Habermas, essa 

razão passou a determinar as ações humanas com maior força na época da revolução industrial por conta 

das atividades que os trabalhadores deveriam realizar nas fábricas. No entanto, para Habermas, esse tipo 

de razão não é a adequada para conduzir as ações em sociedade, sobretudo nas democracias 

contemporâneas. A razão proposta por ele é a comunicativa, que sempre busca um consenso a partir de 

deliberações. 
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Exercícios de Ondas 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade 

para valores inferiores a 10 dB, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 

dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal (perda 

óptica) para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

2. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da 

Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação 

deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com 

comprimento de onda de cerca de 200 km. Isto é muito maior que a espessura da lâmina de líquido, 

d, típica do Oceano índico, que é de cerca de 4 km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua 

velocidade de propagação torna-se dependente de d, obedecendo à relação v = √𝑔𝑑. Nessa 

expressão, g é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 m/s². 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da 

interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada 

do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e AEC) e se encontram no ponto C, 

a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo 

deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito 

intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativa mente o trajeto ADC, até que ele fique como 

mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a 

velocidade do som no interior do tubo (320 m/s), é possível determinar o valor da frequência do som 

produzido pela fonte. 

 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

4. Um dos modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese 

de que ele funciona como um tubo ressonante. Neste caso, os sons externos produzem uma variação 

de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana (tímpano) vibrar. Esse modelo 

pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos com 

uma das extremidades fechadas pelo tímpano. As frequências que apresentam ressonância com o canal 

auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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5. Durante seus estudos de preparação para o vestibular da FGV, um aluno pensa acerca da luz visível que 

se propaga no ar de seu ambiente a uma velocidade bem próxima de 3,0.108 m/s. Consultando seus 

apontamentos, verifica que se trata de uma onda e que sua frequência média de vibração é da ordem 

de 1,0.1014 Hz. Ele ouve uma buzina que emite um som agudo vibrando a uma frequência estimada de 

1,0 kHz cuja velocidade de propagação no ar é de 320 m/s. A relação λL / λS entre os comprimentos de 

onda da luz (λL) e do som (λS) citados é mais próxima de 

a) 10-1 

b) 10-2 

c) 10-3 

d) 10-4 

e) 10-5 

6. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe 

o limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas. 

Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? 

a) A altura da onda sonora. 

b) A amplitude da onda sonora. 

c) A frequência da onda sonora. 

d) A velocidade da onda sonora. 

e) O timbre da onda sonora. 

7. Uma cerca elétrica foi instalada em um muro onde existe um buraco de forma cilíndrica e fechado na 

base, conforme representado na figura. Os fios condutores da cerca elétrica estão fixos em ambas as 

extremidades e esticados sob uma tensão de 80 N. Cada fio tem comprimento igual a 2,0 m e massa 

de 0,001 kg. Certo dia, alguém tocou no fio da cerca mais próximo do muro e esse fio ficou oscilando 

em sua frequência fundamental. Essa situação fez com que a coluna de ar no buraco, por ressonância, 

vibrasse na mesma frequência do fio condutor. As paredes do buraco têm um revestimento adequado, 

de modo que ele age como um tubo sonoro fechada na base e aberto no topo. Considerando que a 

velocidade do som no ar seja de 330 m/s e que o ar no buraco oscile no modo fundamental, assinale a 

alternativa que apresenta corretamente a profundidade do buraco. 

 
a) 0,525 m 

b) 0,650 m 

c) 0,825 m 

d) 1,250 m 

e) 1,500 m 
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8. Nas extremidades de uma corda vibrante de 80 cm de comprimento, são produzidos dois pulsos que 

se propagam em sentidos opostos. A velocidade de propagação de pulsos nesta corda é 10 cm/s. 

Nas duas figuras a seguir, mostram-se imagens da corda em repouso (indicando pontos uniformemente 

distanciados sobre ela) e com os pulsos produzidos sobre ela no instante t = 0. 

 
Cinco das oito configurações abaixo correspondem a imagens obtidas a partir da observação da 

propagação dos pulsos. 

 
A sequência temporal das configurações que corresponde ao perfil dos pulsos na corda é 

a) 7  6  4  3  5  

b) 2  7  3  8  6  

c) 1  2  4  3  6  

d) 1  2  7  6  3  

e) 1  6  5  8  4  
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9. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de 

uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados 

com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma 

onda progressiva, conforme ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

10. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa 

característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de 

película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça 

(2), o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe (3) incide 

na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão de fase (4). O observador indicado enxergará 

aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência 

completamente construtiva entre os raios (2) e (5), mas essa condição só é possível para uma espessura 

mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao dobro da 

espessura E da película de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ  

a) λ  

b) λ  

c) λ  

d) λ 

e) λ 
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11. Uma corda inextensível tem uma de suas extremidades fixadas em uma parede vertical. Na outra 

extremidade, um estudante de física produz vibrações transversais periódicas, com frequência de 2 Hz. 

A figura abaixo ilustra a onda transversal periódica resultante na corda. 

 
Com base nesses dados, o estudante determina a Amplitude, o Período e a Velocidade de Propagação 

dessa onda. Esses valores são iguais a: 

a) 20 cm, 0,5 s e 0,4 m/s 

b) 20 cm, 2 s e 40 m/s 

c) 40 cm, 0,5 s e 20 m/s 

d) 40 cm, 2 s e 0,2 m/s 

12. Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das 

todos os torcedores, ao mesmo tempo, começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as 

estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que 

melhor descreve a situação trágica mencionada é: 

a) Reflexão 

b) Refração 

c) Ressonância 

d) Difração  

e) Convecção 

13. Foram geradas duas ondas sonoras em um determinado ambiente, com frequências f1 e f2. Sabe-se que 

a frequência f2 era de 88 Hz. Percebeu-se que essas duas ondas estavam interferindo entre si, 

de instrumentos adequados, verificou-se que o comprimento de onda para a frequência f2 era maior 

que o comprimento de onda para a frequência f1. Com base nessas informações, assinale a alternativa 

que apresenta a frequência f1. 

a) 22 Hz 

b) 46 Hz 

c) 84 Hz 

d) 92 Hz 

e) 352 Hz 

14. Uma montagem experimental foi construída a fim de se determinar a frequência do som emitido por 

um alto-falante. Para isso, tomou-se um recipiente cilíndrico, dentro do qual foi espalhado talco, e 

colocou-se, em uma das suas extremidades, o alto-falante, o qual emitia um som de frequência 

constante. No interior do recipiente formaram-se regiões onde o talco se acumulou, segundo o padrão 

representado pelo esquema a seguir. 

 
A partir da situação experimental descrita, responda: 

a) Do ponto de vista físico, explique por que há a formação de regiões onde o talco se acumula. 

b) Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, qual é o valor da frequência do som 

emitido pelo alto-falante? 
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15. daqueles que vivem em grandes 

cidades e capitais do país são fatores sociais que refletem diretamente no conceito atual do mercado 

imobiliário. O século XXI identifica significativa redução no número de membros da família que dividem 

o mesmo teto, resultando no crescimento da procura por apartamentos menores, cerca de 40 a 70 

metros quadrados, e por edifícios residenciais que possuam maior distância entre eles. 
Disponível em: <http://conviverurbanismo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=225:estrutura-

familiar-brasileira-muda-e-reflete-novo-com>. Acessado em: 6 out. 2015. 

 

Em um condomínio com edifícios residenciais, a distância entre os prédios é igual a 10,0 m, sabendo-

se que um operário, que realiza uma obra em um prédio, ao ligar uma serra elétrica, esta emite uma 

onda sonora de intensidade média igual a 1,0.10-1 W/m², determine a potência total irradiada por essa 

fonte nos primeiros prédios que o circunda, considerando  

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta 

do aparelho em relação às torres de celular da região onde se originou a ligação. Em uma região, um 

aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o esquema. 

 
Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o número 

mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? 

a) Uma. 

b) Duas. 

c) Três. 

d) Quatro.  

e) Cinco. 
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1. d 

 
2. c 

 
3. c 

 
4. b 
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5. e 

 
6. b 

 

7. c 

 
8. d 
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9. c 

 
10. a 

 
11. a 

 
12. c 

 
13. d 

 
14.  

a)  

 
b)  
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15.  

 

Questão Contexto 
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RESUMO   
 

 

Reflexão 

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

alguns casos. 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 
 

 

 
Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 

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

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

corda. Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

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

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

resistência. 

 

Refração 

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

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

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

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

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

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

mar, basta mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a 

velocidade no ar quente é diferente do ar frio. 

 

Refração em superfície  

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

velocidade). 

 

Refração em cordas 

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

diferentes. 

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

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

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

funciona como reflexão de corda livre). 

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

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

funciona como reflexão de corda fixa). 

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

uso comum é com o índice de refração 

 

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

próximas do obstáculo (ou abertura). 

 

Interferência 

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

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

 

Interferência em cordas: 
Fases iguais: as amplitudes se somam. 
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Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 
Interferência em superfície 

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

suas cristas no desenho a seguir. 

 
Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 
 

Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 

A fórmula que identifica a interferência é: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 
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Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 

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

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

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

propaga apenas na direção da fresta. 

 
O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

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

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

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

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 
Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 
Girando 90o não passa luz 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água 

empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse 

problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros 

polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes.  

Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? 

 

 
 

2. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas 

características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam 

simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão 

em máxima absorção de energia. 

O fenômeno descrito é a 

a) difração. 

b) refração. 

c) polarização. 

d) interferência. 

e) ressonância. 

3. Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir 

quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele 

verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o 

acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 m/s e que a região de 

frequências das notas emitidas é de, aproximadamente, 20 Hz a 4000 Hz. 

Qual o fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa 

diferenciação do som? 

a) difração. 

b) reflexão. 

c) refração. 

d) atenuação. 

e) interferência. 

4. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo 

funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é 

utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos 

com a torre de controle. 

A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de 

a) terem fases opostas. 

b) serem ambas audíveis. 

c) terem intensidades inversas. 

d) serem de mesma amplitude.  

e) terem frequências próximas. 
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5. A previsão do tempo feita em noticiários de TV e jornais costuma exibir mapas mostrando áreas de 

chuva forte. Esses mapas são, muitas vezes, produzidos por um radar Doppler, que tem tecnologia 

muito superior à do radar convencional. Os radares comuns podem indicar apenas o tamanho e a 

distância de partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler é capaz, além disso, de registrar a 

velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo do vento 

em diferentes elevações.  
Revista Scientific American Brasil, seção: Como funciona. Ano 1, N 8, Jan 2003, p. 90- 91. (Adaptado). 

O radar Doppler funciona com base no fenômeno da:  

a) difração das ondas e na diferença de direção das ondas difratadas.  

b) refração das ondas e na diferença de velocidade das ondas emitidas e refratadas.  

c) reflexão das ondas e na diferença de frequência das ondas emitidas e refletidas.  

d) interferência das ondas e na diferença entre uma a interferência construtiva e destrutiva. 

6. As fotografias 1 e 2, mostradas a seguir, foram tiradas da mesma cena. A fotografia 1 permite ver, além 

dos objetos dentro da vitrine, outros objetos que estão fora dela (como, por exemplo, os automóveis), 

que são vistos devido à luz proveniente destes refletida pelo vidro comum da vitrine. Na fotografia 2, 

a luz refletida foi eliminada por um filtro polarizador colocado na frente da lente da câmera fotográfica.  

 
Comparando-se as duas fotos, pode-se afirmar que  

a) a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine não está polarizada e a luz refletida pelo vidro não 

está polarizada.  

b) a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine está polarizada e a luz refletida pelo vidro não está 

polarizada.  

c) a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine não está polarizada e a luz refletida pelo vidro está 

polarizada.  

d) a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine está polarizada e a luz refletida pelo vidro está 

polarizada. 

7. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, vijam em linha reta em um meio 

homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região 

amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir 

ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de 

ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da  

a) reflexão. 

b) refração. 

c) difração. 

d) polarização. 

e) interferência. 

8. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico, da mesma 

forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as 

moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo 

elétrico é igual a frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida 

quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às moléculas 

circundantes.  
HEWITT, P. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas 

de água é a 

a) reflexão. 

b) refração. 

c) ressonância. 

d) superposição. 

e) difração. 
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9. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito 

utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido 

pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, 

produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no 

interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, ou seja, 30 

milhões de oscilações a cada segundo. 

A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se 

em duas variáveis imprescindíveis: 

a) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. 

b) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos. 

c) a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos 

pelo aparelho. 

d) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies 

dos órgãos. 

e) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo 

pelo aparelho. 

10. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. 

 
Os fenômenos ondulatórios representados nas figuras 1, 2 e 3, são, respectivamente, 

a) refração  interferência  difração. 

b) difração  interferência  refração. 

c) interferência  difração  refração. 

d) difração  refração  interferência. 

e) interferência  refração  difração. 

11. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo 

de tempo, e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta 

um comportamento como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, 

também pode se comportar dessa forma. 

 
Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? 

a) Ao se esconder atrás do muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.  

b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. 

c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo 

pelo ar. 

d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando 

aquela se afasta. 

e) Ao emitir uma nota musical aguda, uma cantora de ópera faz com que taça de cristal se 

despedace. 
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12. Um recurso muito utilizado na medicina é a ecografia Doppler, que permite obter uma série de 

informações úteis para a formação de diagnósticos, utilizando ultrassons e as propriedades do efeito 

Doppler. No que se refere a esse efeito, é correto afirmar:  

a) A frequência das ondas detectadas por um observador em repouso em um certo referencial é 

menor que a frequência das ondas emitidas por uma fonte que se aproxima dele.  

b) O movimento relativo entre fonte e observador não afeta o comprimento de onda detectado por 

ele.  

c) O efeito Doppler explica as alterações que ocorrem na amplitude das ondas, devido ao 

movimento relativo entre fonte e observador.  

d) O efeito Doppler é um fenômeno que diz respeito tanto a ondas mecânicas quanto a ondas 

eletromagnéticas.  

e) O movimento relativo entre fonte e observador altera a velocidade de propagação das ondas. 

13. Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que sua estação 

de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de mega-hertz, tem seu sinal de 

transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência que interfere no 

sinal da emissora do centro de algumas regiões da cidade.  

Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à 

a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas. 

b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro. 

c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas. 

d) menor potência de transmissão das ondas emissoras pirata. 

e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. 

14. Com relação às características de ondas sonoras e luminosas, marque a única afirmação correta. 

a) A propagação de todas as ondas é resultado de vibrações mecânicas no meio material. 

b) Dada uma fonte de onda sonora ou luminosa, a frequência da onda medida por um receptor 

depende da velocidade da fonte em relação a este receptor. 

c) A velocidade de propagação de ondas luminosas é absoluta, tendo o mesmo valor no vácuo e em 

qualquer meio material. 

d) As diferentes cores no espectro visível da luz correspondem a diferentes velocidades da luz no 

vácuo. 

e) Para qualquer tipo de onda, a velocidade de propagação é tanto maior quanto maior for a 

frequência da onda. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. 

Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e, posteriormente, investigado pelo físico 

inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira 

suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por 

meio do farol do carro ou, ainda, observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente 

contendo gelatina. 
REIS, M. Completamente Química: Físico-Química. São Paulo: FTD, 2001 (adaptado). 

Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido 

a) à absorção do feixe de luz por este meio. 

b) à interferência do feixe de luz neste meio. 

c) à transmissão do feixe de luz neste meio. 

d) à polarização do feixe de luz por este meio. 

e) ao espalhamento do feixe de luz neste meio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

 
2. e 

 
3. a 

 
4. e 

 
5. c 

O efeito Doppler baseia-se no fato de a frequência recebida após a reflexão ser diferente da frequência 

emitida. Isso ocorre devido à velocidade relativa entre o detector e o objeto refletor. 

6. c 

A luz, ao sofrer reflexão em placas de vidro ou poças de água, fica polarizada. Os filtros polaróides das 

máquinas fotográficas não permitem a passagem da luz refletida polarizada eliminando assim, os reflexos. 

Portanto, foi eliminada a luz refletida pelo vidro, que está polarizada. 

7. a 

 
8. c 

 
9. d 
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10. b 

 
11. a 

 
12. d 

O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, valendo, portanto, para ondas mecânicas ou 

eletromagnéticas. 

13. e 

 
14. b 

 

Questão Contexto 

e 
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Fís. 
 

Professor: Leonardo Gomes 

Monitor:  Leonardo Veras 
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Equação de Efeito Doppler 
25 

out 
 

RESUMO   
 

 

Efeito Doppler 
Teoria 

Você já deve ter percebido que quando uma ambulância passa com a sirene ligada, conforme ela se aproxima 

a frequência percebida é maior (som agudo) e quando ela se afasta a frequência percebida é menor (som 

grave). O mesmo ocorre com o ronco do motor de um carro de corrida. Nesses casos, embora a frequência 

da onda emita pela fonte sonora (sirene/motor) não sofra alteração, a frequência aparente percebida pelo 

observador não coincide com a frequência real da fonte. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. 

A equação a seguir descreve o efeito Doppler: 

 

𝑓𝐴𝑃

𝑣 ± 𝑣𝑜𝑏𝑠

=
𝑓𝐹

𝑣 ± 𝑣𝐹

 

Onde: 

-𝑓𝐴𝑃 → 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟; 

-𝑓𝐹 → 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒; 

-𝑣𝑜𝑏𝑠 → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟; 

-𝑣𝐹 → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒; 

-𝑣 → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎. 

 

 
 

Convenção de sinais: 
• Para o observador ou a fonte: 

O sentido positivo é sempre o que vai do observador à fonte. 

 

• Para o som: 

A velocidade do som é sempre considerada positiva.  
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Os seguintes exemplos indicam o uso correto dessa convenção: 

 

  

𝑓𝐴𝑃 = 𝑓𝐹

𝑣 + 𝑣𝑜𝑏𝑠

𝑣 − 𝑣𝐹

 

  

𝑓𝐴𝑃 = 𝑓𝐹

𝑣 − 𝑣𝑜𝑏𝑠

𝑣 + 𝑣𝐹

 

  

𝑓𝐴𝑃 = 𝑓𝐹

𝑣 − 𝑣𝑜𝑏𝑠

𝑣 − 𝑣𝐹

 

 
 

𝑓𝐴𝑃 = 𝑓𝐹

𝑣 + 𝑣𝑜𝑏𝑠

𝑣 + 𝑣𝐹

 

 

 

Casos 

Observador em movimento e fonte em repouso: 

Repouso 

 

fo=fF: o sinal captado é igual ao sinal emitido pela fonte. 

 

Afastamento 

 

fo<fF: o sinal captado é mais grave que o sinal emitido pela fonte. 

 

Aproximação 

 

http://2.bp.blogspot.com/_4zd06fOobnY/TULfv4ruRTI/AAAAAAAAAmI/lcLv8GRYPaw/s1600/dopplerX.png
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fo>fF: o sinal captado é mais agudo que o sinal emitido pela fonte. 

 

 

Observador em repouso e fonte em movimento: 

 

Aproximação 

 
fo>fF: o sinal captado é mais agudo que o sinal emitido pela fonte. 

 

Afastamento 

 

fo<fF: o sinal captado é mais grave que o sinal emitido pela fonte. 
 

 

Fonte e observador em movimento: 

 

Utilizamos a equação geral. 

 

𝑓𝐴𝑃 = 𝑓𝐹

𝑣 ± 𝑣𝑜𝑏𝑠

𝑣 ∓ 𝑣𝐹

 

 

 

 

*0bs.: 

O efeito Doppler para a luz 

As ondas luminosas também podem sofrer o efeito Doppler. Entretanto como a velocidade da luz é muito 

elevada, ele só é perceptível se a fonte for extremamente veloz. É o caso de estrelas ou galáxias que se 

afastam da Terra. 

Quando a fonte está se afastando, a luz recebida por nó tem frequência aparente fAP menor que a frequência 

real fR emitida. Dizemos, então, que houve um desvio para o vermelho (no espectro visível, a luz vermelha é 

a de menor frequência). 

Caso a fonte esteja se aproximando, recebemos uma luz cuja frequência aparente fAP é maior que a 

frequência real fR emitida, tendo havido então desvio para o violeta (no espectro visível, a luz violeta é a de 

maior frequência). 

Em resumo: 

 

Fonte se afasta 𝒇𝑨𝑷 < 𝒇𝑹 Desvio para o vermelho 

Fonte se aproxima 𝒇𝑨𝑷 > 𝒇𝑹 Desvio para o violeta 

 

Agora para tudo porque o monitor aqui ficou animadíssimo!!!!! 

 

Segue abaixo vários exemplos práticos sobre esse fenômeno ondulatório. 

Ah, se eu fosse você ficaria esperto(a) porque todos esses exemplos já foram apresentados em provas de 

vestibulares. 

Para começar vamos imaginar que, e

são legais 😉) move-se do ponto A para o ponto B com velocidade de 20 m/s. Dois outros carros estão 
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conforme ilustrado na figura a seguir. Nesse momento, o motorista 

emitido pela buzina tem frequência f. 

 
Denominando as frequências ouvidas pelos motoristas dos carros dos carros que passam pelos pontos A e B 

de fA e fB, respectivamente, podemos relacionar as frequências de maneira que 

 

fA < f < fB 

 

 

 

O efeito Doppler nos garante que, quando ocorre aproximação relativa entre a fonte e o ouvinte, a 

frequência percebida é maior que a real, sendo menor quando ocorre afastamento relativo entre ambos.  

 

Ex.1:  de uma sirene) 

As ambulâncias, comuns nas grandes cidades, quando transitam com suas sirenes ligadas, causam ao sentido 

auditivo de pedestres parados a percepção de um fenômeno sonoro denominado efeito Doppler. 

Sobre a aproximação da sirene em relação a um pedestre parado, o efeito sonoro percebido por ele, causado 

pelo efeito Doppler, é o aumento na frequência da onda sonora. 

De fato, quando há aproximação relativa entre o ouvinte e a ambulância, o som se torna mais agudo, 

portanto, ocorre aumento na frequência da onda sonora percebida pelo pedestre.  

 

Ex.2: 

Um barco de polícia, P, se aproxima da praia, com a sirene soando e sua velocidade está dirigida para o 

banhista 2 (veja figura a seguir).  

 
Sendo fs a frequência da sirene, ouvida pelo piloto do barco, e f1, f2 e f3, as frequências ouvidas pelos banhistas 

de números 1, 2 e 3, respectivamente, no instante mostrado, podemos afirmar que f2 > f3 > f1 > fs. 

 

 

Ex.3: (É necessário que as fontes estejam movimentando-se na direção da reta suporte que liga os dois 

corpos). 

Em 1997, durante o exercício militar Mistral I, os aviões Mirage III-E da Força Aérea Brasileira conseguiram 

ótimos resultados contra os aviões Mirage 2000- -notc

manobra é utilizada para impedir a detecção de aviões por radares que usam o efeito Doppler (radares Pulso-

Doppler). Ela consiste em mover o avião alvo a 90º do feixe eletromagnético emitido por este tipo de radar, 

conforme ilustrado no esquema a seguir. 

 
Quando o avião B se move a 90º do feixe eletromagnético, o radar Pulso-Doppler do avião A não consegue 

determinar a diferença de frequência entre o feixe emitido e o feixe refletido porque não há movimento do 

avião B na direção do feixe. 
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Com efeito, se o avião B estiver numa direção perpendicular ao feixe, o avião não apresentará velocidade em 

relação ao feixe e desta forma não haverá, por efeito Doppler, variação na frequência do feixe refletido em 

relação ao feixe emitido. 

 

Ex.4: (Vale lembrar que o efeito Doppler é um fenômeno que acontece em ondas eletromagnéticas, não 

somente nas ondas sonoras). 

 

Viaje aqui comigo! 

 

Enquanto a nave Enterprise viajava pelo espaço interestelar, foi danificado o sistema de determinação 

automática da sua velocidade. O capitão Picard decidiu estimar tal velocidade em relação à estrela Vega, da 

constelação de Lira, através medidas do espectro do hidrogênio emitido pela estrela. 

A seguir, estão reproduzidas duas séries de frequências registradas pelo espectrômetro da nave: as emitidas 

por átomos de hidrogênio no laboratório da nave e aquelas emitidas pelas mesmas transições atômicas do 

hidrogênio na superfície da estrela.  

 
O princípio físico que fundamente essa determinação da velocidade é o efeito Doppler da luz, que mostra 

que a Enterprise está se aproximando de Vega. 

 

Ex.5: 

Na escuridão, morcegos navegam e procuram suas presas emitindo ondas de ultrassom e depois detectando 

as suas reflexões. Estas são ondas sonoras com frequências maiores do que as que podem ser ouvidas por 

um ser humano. Depois de o som ser emitido através das narinas do morcego, ele poderia se refletir em uma 

mariposa, e então retornar aos ouvidos do morcego. Os movimentos do morcego e da mariposa em relação 

ao ar fazem com que a frequência ouvido pelo morcego seja diferente da frequência que ele emite. O 

morcego automaticamente traduz esta diferença em uma velocidade relativa entre ele e a mariposa.  

Algumas mariposas conseguem escapar da captura voando para longe da direção em que elas ouvem ondas 

ultrassônicas, o que reduz a diferença de frequência entre o que o morcego emite e o que escuta, fazendo 

com que o morcego possivelmente não perceba o eco. 

 

Tanto o morcego quanto a mariposa parece conhecer a física, ou seja, conhecem a natureza. O fenômeno 

relacionado ao enredo animalesco é o efeito Doppler. 

 

Ex.6: (Radares) 

 

 
O radar (Radio Detection and Ranging) é empregado de várias formas. Ora está presente, por exemplo, em 

complexas redes de defesa aérea, destinado ao controle de disparo de armas, ora é usado como altímetro. 

Seu princípio de funcionamento baseia-se na emissão de ondas eletromagnéticas, na reflexão pelo objeto a 
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ser detectado e na posterior recepção da onda emitida. Sobre o radar no solo, mostrado na figura acima, 

podemos afirmar que a frequência da onda refletida pelos aviões que voam de Israel para o Iraque é menor 

que a frequência da onda emitida pelo radar, pois esses aviões, ao refletirem as ondas, são fontes que se 

afastam do radar.  

 

Ex.7:  

O radar é um dos equipamentos usados para controlar a velocidade dos veículos nas estradas. Ele é fixado 

no chão e emite um feixe de micro-ondas que incide sobre o veículo e, em parte, é refletido para o aparelho. 

O radar mede a diferença entre a frequência do feixe emitido e a do feixe refletido. A partir dessa diferença 

de frequências, é possível medir a velocidade do automóvel. O que fundamente o uso do radar para essa 

finalidade é o efeito Doppler. 

 

Ex.8:  

A previsão do tempo feita em noticiários de TV e jornais costuma exibir mapas mostrando áreas de chuva 

forte. Esses mapas são, muitas vezes, produzidos por um radar Doppler, que tem tecnologia muito superior 

à do radar convencional. Os radares comuns podem indicar apenas o tamanho e a distância de partículas, 

tais como gotas de chuva. O radar Doppler é capaz, além disso, de registrar a velocidade e a direção na qual 

as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo do vento em diferentes elevações. 
Revista Scientific American Brasil, seção: Como funciona. Ano 1, N 8, Jan 2003, p. 90-91. (Adaptado) 

 

O radar Doppler funciona com base no fenômeno da reflexão das ondas e na diferença de frequência das 

ondas emitidas e refletidas. Como já vimos anteriormente, o efeito Doppler baseia-se no fato de a frequência 

recebida após a reflexão ser diferente da frequência emitida. Isso ocorre devido à velocidade do objeto 

refletor. 

 

Ex.9:  

Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. 

Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar 

Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, 

fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. 

Nos Estados Unidos, a Nexrad, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria 

Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), permite que o Serviço Meteorológico (NWS) emita alertas sobre 

situações do tempo potencialmente perigosas com um grau de certeza muito maior.  

O pulso da onda do radar ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa 

onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da Nexrad 

transmitem entre 860 a 1300 pulsos por segundo, a frequência de 3000 MHz. 
FISCHETTI, M., Radar Meteorológico: Sinta o Vento.  Scientific American Brasil. nº-08, São Paulo, jan. 2003. 

 

Ex.10: (Área médica) 

Um recurso muito utilizado na medicina é a ecografia Doppler, que permite obter uma série de informações 

úteis para a formação de diagnósticos, utilizando ultrassons e as propriedades do efeito Doppler.  

 

Ex.11: (Sobre a expansão do Universo) 

A expansão do universo foi descoberta em 1926, pelo astrônomo americano Edwin Hubble, que, ao observar 

o espectro de emissão das galáxias, percebeu que este estava desviado para o vermelho. Esse efeito poderia 

ser explicado devido ao fato de as galáxias estarem se afastando de nós. A base dessas conclusões é o efeito 

Doppler. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na 

atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de 

chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas 

se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. 

Nos Estados Unidos, a Nexrad, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela 

Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), permite que o Serviço Meteorológico Nacional 

(NWS) emita alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas com um grau de certeza 

muito maior. 

O pulso da onda do radar ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia 

numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares 

da Nexrad transmitem entre 860 a 1300 pulsos por segundo, na frequência de 3000 MHz. 
FISCHETTI, M., Radar Meteorológico: Sinta o Vento. Scientific American Brasil. nº- 08, São Paulo, jan. 2003. 

No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por Δ f = 

(2ur/c)f0 onde ur é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, c = 3,0 . 108 m/s é a velocidade da 

onda eletromagnética, e f0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade, em km/h, de uma 

chuva, para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz?  

a) 1,5 km/h.    
b) 5,4 km/h.    
c) 15 km/h.    
d) 54 km/h.    
e) 108 km/h.    

2. O que define a frequência de uma onda, seja mecânica ou eletromagnética, é a fonte. Mas existe uma 

situação em que a frequência percebida por um observador é diferente da frequência emitida pela 

fonte. Esta diferença entre a frequência percebida e a emitida é explicada pelo Efeito Doppler. Este 

fenômeno é consequência do movimento relativo entre fonte e observador. 

Vamos analisar a seguinte situação: Uma viatura da polícia se move com velocidade constante, com a 

sirene ligada, emitindo uma frequência de 900Hz. Um observador parado na calçada observa o 

movimento da viatura e ouve o som da sirene com uma frequência de 1000Hz. Sabendo que a 

velocidade do ar é de 340 m/s, é CORRETO afirmar que a viatura se:  

a) aproxima do observador com uma velocidade de 68 m/s.    
b) afasta do observador com uma velocidade de 34 m/s.    
c) aproxima do observador com uma velocidade de 37,77 m/s.    
d) afasta do observador com uma velocidade de 37,77 m/s.    
e) aproxima do observador com uma velocidade de 34 m/s.    

3. O efeito Doppler recebe esse nome em homenagem ao físico austríaco Johann Christian Doppler que 

o propôs em 1842. As primeiras medidas experimentais do efeito foram realizadas por Buys Ballot, na 

Holanda, usando uma locomotiva que puxava um vagão aberto com vários trompetistas que tocavam 

uma nota bem definida. 

Considere uma locomotiva com um único trompetista movendo-se sobre um trilho horizontal da 

direita para a esquerda com velocidade constante. O trompetista toca uma nota com frequência única 

f. No instante desenhado na figura, cada um dos três observadores detecta uma frequência em sua 

posição. Nesse instante, a locomotiva passa justamente pela frente do observador D2. 

 
 

Analise as afirmações abaixo sobre os resultados da experiência. 

I. O som percebido pelo detector D1 é mais agudo que o som emitido e escutado pelo trompetista. 

II. A frequência medida pelo detector D1 é menor que f. 

III. As frequências detectadas por D1 e D2 são iguais e maiores que f, respectivamente. 
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IV. A frequência detectada por D2 é maior que a detectada por D3. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.  

a) Apenas I e IV.    
b) Apenas II.    
c) Apenas II e IV.    
d) Apenas III.    

4. A expansão do universo foi descoberta em 1926, pelo astrônomo americano Edwin Hubble, que, ao 

observar o espectro de emissão das galáxias, percebeu que este estava desviado para o vermelho. Esse 

efeito poderia ser explicado devido ao fato de as galáxias estarem se afastando de nós. A base dessas 

conclusões é o Efeito Doppler, descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou 

refletidas por fontes em movimento relativo a um observador. Esse efeito foi descrito, teoricamente, 

pela primeira vez, em 1842, por Johann Christian Andreas Doppler, tendo recebido o nome de Efeito 

Doppler em sua homenagem. 

 
Uma fonte fixa emite uma onda com certa frequência, que se propaga com determinado comprimento 

de onda e é percebida por um observador também fixo. Se, no entanto, a fonte se mover, afastando-

se do observador fixo, este perceberá uma onda, comparativamente àquela em que a fonte estava fixa, 

de comprimento de onda _____________ e de frequência _____________. 

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por  

a) maior ; maior.    
b) menor ; menor.    
c) menor ; maior.    
d) maior ; menor.    
e) igual ; menor.    

5. O radar é um dos dispositivos mais usados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O 

seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas 

pelo carro em movimento. 

Considere que a velocidade medida por um radar foi Vm = 72 km/h para um carro que se aproximava 

do aparelho.  

6. Para se obter Vm o radar mede a diferença de frequências Äf, dada por Äf = f  f0 = ± mV

c
f0, sendo f a 

frequência da onda refletida pelo carro, f0 = 2,4 x1010 Hz a frequência da onda emitida pelo radar e c = 

3,0 x108 m/s a velocidade da onda eletromagnética. O sinal (+ ou -) deve ser escolhido dependendo 

do sentido do movimento do carro com relação ao radar, sendo que, quando o carro se aproxima, a 

frequência da onda refletida é maior que a emitida. 

Pode-se afirmar que a diferença de frequência Äf medida pelo radar foi igual a  

a) 1600 Hz.    
b) 80 Hz.    
c) 80 Hz.    
d) 1600 Hz.    
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Texto para a próxima questão:  
Todos os métodos de diagnose médica que usam ondas ultrassônicas se baseiam na reflexão do 

ultrassom nas interfaces (superfícies de separação entre dois meios) ou no efeito Doppler produzido 

pelos movimentos dentro do corpo. A informação diagnóstica sobre a profundidade das estruturas no 

corpo pode ser obtida enviando um pulso de ultrassom através do corpo e medindo-se o intervalo de 

tempo entre o instante de emissão do pulso e o de recepção do eco. Uma das aplicações do efeito 

Doppler é examinar o movimento das paredes do coração, principalmente dos fetos. Para isso, ondas 

ultrassônicas de comprimentos de onda de 0,3 mm são emitidas na direção do movimento da parede 

cardíaca. Como boa aproximação, a velocidade do ultrassom no corpo humano vale 1500 m/s.  

7. Num exame oftalmológico, detectou-se um eco proveniente de um elemento estranho no humor 

vítreo. O intervalo de tempo entre o pulso emitido e o eco recebido foi de 0,01 ms. A que distância da 

córnea se localiza o corpo estranho?  

a) 0,45 cm    
b) 0,55 cm    
c) 0,65 cm    
d) 0,75 cm    

  

Texto para as próximas 2 questões:  
Considere um observador O parado na calçada de uma rua quando uma ambulância passa com a sirene 

ligada (conforme a figura). O observador nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente 

depois que a ambulância o ultrapassa. Uma observação mais detalhada revela que a altura sonora da 

sirene é maior quando a ambulância se aproxima do observador e menor quando a ambulância se 

afasta. Este fenômeno, junto com outras situações físicas nas quais ele ocorre, é denominado efeito 

Doppler. (...) 
Adaptado de JUNIOR, F. R. Os Fundamentos da Física. 8. ed. vol. 2. São Paulo: Moderna, 2003, p. 429)  

 

 

8. Acerca do assunto tratado no texto, que descreve o efeito Doppler, analise e identifique, nas 

proposições a seguir, a(as) que se refere(m) ao efeito descrito.  

I. Quando a ambulância se afasta, o número de cristas de onda por segundo que chegam ao ouvido 

do observador é maior.  

II. As variações na tonalidade do som da sirene da ambulância percebidas pelo observador devem-

se a variações de frequência da fonte sonora.  

III. Quando uma fonte sonora se movimenta, a frequência do som percebida pelo observador parado 

é diferente da frequência real emitida pela fonte.  

IV. E possível observar o efeito Doppler não apenas com o som, mas também com qualquer outro 

tipo de onda.  

Após a análise feita, conclui-se que é (são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):   
a) I     
b) III e IV     
c) II     
d) I e III     
e) II e IV    
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9. Ainda acerca do assunto tratado no texto, que descreve o Efeito Doppler, resolva a seguinte situação-

problema:  

Considere ainda o observador (conforme a figura) parado na calçada munido de um detector sonoro. 

Quando uma ambulância passa por ele a uma velocidade constante com a sirene ligada, o observador 

percebe que o som que ele ouvia teve sua frequência diminuída de 1000 Hz para 875 Hz. Sabendo que 

a velocidade do som no ar é 333,0 m/s, a velocidade da ambulância que passou pelo observador, em 

m/s, é   
a) 22,2    
b) 23,0    
c) 24,6     
d) 32,0    
e) 36,0    

10. O efeito Doppler é uma modificação na frequência detectada por um observador, causada pelo 

movimento da fonte e/ou do próprio observador. Quando um observador se aproxima, com 

velocidade constante, de uma fonte de ondas sonora em repouso, esse observador, devido ao seu 

movimento, será atingido por um número maior de frentes de ondas do que se permanecesse em 

repouso.  

Considere um carro trafegando em uma estrada retilínea com velocidade constante de módulo 72 

km/h. O carro se aproxima de uma ambulância em repouso à beira da estrada. A sirene da ambulância 

está ligada e opera com ondas sonoras de comprimento de onda de  = 50 cm. A velocidade de 

propagação do som no local é v = 340m/s . 

a) Calcule a frequência do som emitido pela sirene da ambulância. 

b) Calcule o número total de frentes de ondas que atinge o motorista do carro em um intervalo de 

t = 3 s . 

c) Calcule a frequência detectada pelo motorista do carro em movimento.  

11. O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma 

das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. As tecnologias 

de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil contemplam dois sistemas. O primeiro deles é 

operado entre as frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA/CDMA. 

Já a tecnologia GSM, ocupa a frequência de 1.800 MHz. 

as tecnologias de transmissão TDMA/CDMA ou GSM, se um engenheiro tiver de escolher entre as duas 

tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em 

uma região, ele deverá escolher:  

a) a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior comprimento de onda.    
b) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que apresenta Efeito Doppler mais pronunciado.    
c) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade.    
d) qualquer uma das duas, pois as diferenças nas frequências são compensadas pelas diferenças nos 

comprimentos de onda.    
e) qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades decaem igualmente da mesma forma, 

independentemente da frequência.    
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12. INSTRUÇÃO: Responder à questão relacionando o fenômeno ondulatório da coluna A com a situação 

descrita na coluna B, numerando os parênteses. 

Coluna A 

1  Reflexão 

2  Refração 

3  Ressonância 

4  Efeito Doppler 

 

Coluna B 

(     ) Um peixe visto da margem de um rio parece estar a uma profundidade menor do que realmente 

está. 

(     ) Uma pessoa empurra periodicamente uma criança num balanço de modo que o balanço atinja 

alturas cada vez maiores. 

(     ) Os morcegos conseguem localizar obstáculos e suas presas, mesmo no escuro. 

(     ) O som de uma sirene ligada parece mais agudo quando a sirene está se aproximando do 

observador. 

 

A numeração correta da coluna B, de cima para baixo, é:  

a) 2  4  1  3    
b) 2  3  1  4    
c) 2  1  2  3    
d) 1  3  1  4    
e) 1  3  2  4    
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

Dados: c = 3  10
8 m/s; f0 = 3.000 MHz = 3  10

9 Hz; f = 300 Hz. 

Da expressão dada: 

= r
0

2 u
f f

c
 ur = 

0

f c

2 f
 ur = 

  

 

2 8

9

3 10 3 10

2 3 10
 v = 15 m/s v = 54 km/h.   

2. e  

Como o som ouvido tem frequência maior que o som emitido, há aproximação relativa entre o 

observador (ouvinte) e a fonte, ou seja, a viatura aproxima-se do observador.  

Dados: 

Frequência aparente (ouvida): fap = 1.000 Hz; 

Frequência emitida pela fonte: fF = 900 Hz; 

Velocidade do observador: vO = 0. 

Velocidade da fonte: vF = ?  

 

De acordo com a expressão do Efeito Doppler, para o referencial adotado na figura: 

 

 
 

O
ap F

F F F

F

v v 340 0 1 34
f f    1.000 900        v 306 340  

v v 340 v 9 340 v

v 34 m / s.

+ +
=  =  =  = − 

+ + +

= −

 

 

O sinal negativo indica que o movimento da viatura é em sentido oposto ao adotado, ou seja, 

aproximando-se do observador.   

3. a 

Efeito Doppler: 
observador

fonte

V V
f ' f

V V


=


  

observadorV →  componente da velocidade do observador na direção que liga o observador à fonte 

fonteV →  componente da velocidade da fonte na direção que liga o observador à fonte. 

V →  velocidade do som. 

 

Numerador: (+) observador aproximando; (-) observador afastando. 

Denominador: (-) fonte aproximando; (+) fonte afastando. 

Observe a figura. 

 

Os três observadores estão parados ( )observadorV 0= . 
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A fonte está aproximando-se de D1, parada em relação a D2 e afastando-se de D3. 

D1 →  1
fonte

V
f f f

V V
= 

−
 

D2 →  2f f=  

D3 →  3
fonte

V
f f f

V V
= 

+
 

I. O som percebido pelo detector D1 é mais agudo que o som emitido e escutado pelo trompetista. 

(Verdadeiro) 

II. A frequência medida pelo detector D1 é menor que f. (Falso) 

III. As frequências detectadas por D1 e D2 são iguais e maiores que f, respectivamente. (Falso) 

IV. A frequência detectada por D2 é maior que a detectada por D3. (Verdadeiro)   

4. d  

 

Pela figura, nota-se que o observador 1, do qual o veículo se afasta, está recebendo um comprimento de 

onda maior. Como a velocidade do som é constante nesse meio, aplicando a equação fundamental da 

ondulatória: 

v
v f     f .λ

λ
=  =

 

Se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor.   

5. a 

Dados: f0 = 2,4  10
10 Hz; v = 72 km/h = 20 m/s; c = 3  10

8 m/s. 

 f0 = ± mV

c
f0. Como o carro se aproximava, de acordo com o 

enunciado, a frequência refletida é maior que a emitida (f > f0).  

 

 f0  deve ser positiva, ou seja, devemos escolher o sinal (+). 

Então:  

f = mV

c
+ f0  

10

8

20
2,4 10

3 10
 


 f = 1.600 Hz.    

6. d 

Dados: v = 1.500 m/s; t = 0,01 ms = 10 5 s. 

Como se trata de reflexão, a distância percorrida pelo pulso sonoro é 2d (ida e volta), onde d é a distância 

pedida. 

Da Cinemática: S = vt  2d = 1.50010-5  d = 
−

−
= 

5
31.500 10

7,5 10
2

m  d = 0,75 cm.   

7. b 

I. Incorreta. Quando a ambulância se afasta, o número de cristas de onda por segundo que chegam ao 

ouvido do observador é menor.  

II. Incorreta. As variações na tonalidade do som da sirene da ambulância percebidas pelo observador 

devem-se ao movimento relativo entre o observador e a fonte.  

III. Correta. Há movimento relativo entre o observador e a fonte. 

IV. Correta. O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório e não exclusivamente sonoro.   

8. a 

Aplicando a expressão do efeito Doppler para as duas situações: 

( ) ( ) ( ) ( )

onda fonte
aparente fonte

onda fonte

onda fonte fonte
aparente fonte

onda

fonte fonte fonte fonte

font

v v
Aproximação :  f f

v 333 v1000
     

v v 875 333 v
Afastamento :  f f

v

333
7 333 v 8 333 v   7 8 v 8 7 333  v  

15

v

 +
=

+
  = 

− − =



+ = −  + = −   = 

e 22,2 m / s.=
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9.  

a) Dados: vsom = v = 340 m/s;  = 50 cm = 0,5 m. 

Da equação fundamental da ondulatória: 

= =


fonte

v 340
f

0,5
   ffonte= 680 Hz. 

b) Dados: vfonte = 0; vouvinte = 72 km/h = 20 m/s. 

1ª Solução: 

A frequência aparente (fap) percebida pelo motorista da ambulância (ouvinte) é dada pela expressão 

do efeito Doppler: 

fap = 
+

+

som ouv int e

som fonte

v v
f

v v
. Substituindo valores: 

 

fap =
+

+

340 20
680

340 0
  fap = 720 Hz.  

Esse valor significa que o motorista recebe 720 frentes de onda por segundo. Em três segundos, a 

quantidade de frentes de ondas (N) recebidas é: 

 

N = 3 (720)  N = 2.160. 

 

2ª Solução: 

 

Num intervalo de tempo (t) o espaço percorrido pelo som é: 

 

S = v t. Nesse espaço, cabe uma quantidade de comprimentos de onda (n1), sendo: 

 

n1 = 


=
 

v tS
. 

 

O mesmo raciocínio pode ser usado para o motorista (ouvinte) que se aproxima da fonte. Então, 

devido ao seu movimento, ele recebe uma quantidade de frente de ondas (n2), sendo: 

 

n2 = 




ouv int ev t
. 

 

A quantidade total de frentes de onda recebidas (n) é: 

n = n1 + n2 = 
( )+

+ = 
  

ouv int eouv int e
v vv tv t

t   n = 
+340 20

3
0,5

 n = 2.160.  

c) Já calculado no item anterior, a frequência detectada pelo motorista é a frequência aparente: 

fap = 720 Hz.   

10. e 

Esse tipo de questão envolve conceitos que estão fora do programa do Ensino Médio, como por 

exemplo, Efeito Doppler em ondas eletromagnéticas. A intenção do examinador é apenas intimidar o 

candidato, pois a opção correta está sempre óbvia, ou se chega a ela por exclusão. 

Em todo caso, comentemos: 

a) Errada. GSM apresenta maior frequência, portanto menor comprimento de onda. 

b) Errada. Para ondas eletromagnéticas o Efeito Doppler só é significativo quando a velocidade relativa 

entre emissor e receptor tem valor não desprezível, quando comparado à velocidade da luz. 

c) Errada. A velocidade de propagação é a mesma, pois ambas as tecnologias operam com ondas 

eletromagnéticas. 

d) Errada. A intensidade recebida pela antena depende só da potência da fonte e da distância da antena 

à fonte. 

e) Correta.   
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11. b 

Analisando cada uma das situações: 

Um peixe visto da margem de um rio parece estar a uma profundidade menor do que realmente está. 

Refração. A luz refrata da água para o ar, indo do peixe para o observador. 

 

Uma pessoa empurra periodicamente uma criança num balanço de modo que o balanço atinja alturas 

cada vez maiores. 

Ressonância. Fenômeno que ocorre quando um sistema recebe impulsos na mesma frequência de sua 

vibração natural, absorvendo energia e aumentando a amplitude de oscilação. 

 

Os morcegos conseguem localizar obstáculos e suas presas, mesmo no escuro. 

Reflexão. Os sons são refletidos nos obstáculos, permitindo que os morcegos possam percebê-los. 

 

O som de uma sirene ligada parece mais agudo quando a sirene está se aproximando do observador. 

Efeito Doppler. Variação ocorrida na frequência detectada, quando há movimento relativo entre o 

detector e a fonte.   
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RESUMO   
 

 

Reflexão 

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

alguns casos. 

 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 

 
 

 

 
Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 

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

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

corda. Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

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

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 



 

 
F
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Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

 

Refração 

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

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

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

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

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

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

mar, basta mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a 

velocidade no ar quente é diferente do ar frio. 

 

Refração em superfície  

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

velocidade). 

 

Refração em cordas 

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

diferentes. 

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

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

funciona como reflexão de corda livre). 

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

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

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

funciona como reflexão de corda fixa). 

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

uso comum é com o índice de refração 

 

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

próximas do obstáculo (ou abertura). 

 
 

Interferência 

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

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 
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Interferência em cordas: 
Fases iguais: as amplitudes se somam. 

 
Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 
 

Interferência em superfície 

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

suas cristas no desenho a seguir. 

 
Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 
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Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 

A fórmula que identifica a interferência é: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Polarização 

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

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

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

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

propaga apenas na direção da fresta. 

 
O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

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

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

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

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 
Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 
Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 
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Girando 90o não passa luz 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir 

quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele 

verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o 

acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340m s  e que a região de 

frequências das notas emitidas é de, aproximadamente, 20Hz  a 4000Hz.  

Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa 

diferenciação do som?  
a) Difração.    
b) Reflexão.    
c) Refração.    
d) Atenuação.    
e) Interferência.    

2. Na medida em que se aproximam da beira da praia, as ondas reduzem a sua velocidade de propagação. 

Isso ocasiona uma redução no comprimento da onda, deixando as cristas mais próximas. Além disso, 

outra consequência da redução da velocidade da onda é a mudança na direção de propagação das 

ondas, o que faz com que as ondas cheguem com velocidades perpendiculares à orla da praia. 

Esse fenômeno ondulatório é entendido como:  

a) Reflexão.    
b) Refração.    
c) Interferência.    
d) Polarização.    
e) Difração.    

3. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos 

após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas 

localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em 

detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e 

nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas 

mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que 

uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso. 

A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um 

morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?  

a) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.    
b) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.    
c) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.    
d) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.    
e) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.     
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4. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. 

 
Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente,  
a) refração  interferência - difração.    
b) difração  interferência - refração.    
c) interferência - difração -refração.    
d) difração - refração - interferência.    
e) interferência - refração - difração.    

5. Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das 

todos os torcedores, ao mesmo tempo, começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as 

estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que 

melhor descreve a situação trágica mencionada é:  
a) Reflexão.    
b) Refração.    
c) Ressonância.    
d) Difração.    
e) Convecção.    

6. 
para a superfície da água de um tanque, com o líquido em repouso. O raio de luz monocromático 

incide sobre a superfície, sendo parcialmente refletido e parcialmente refratado. Em relação ao raio 

incidente, o refratado muda   

a) a frequência.     
b) o índice de refração.     
c) a velocidade de propagação.     
d) a densidade.     
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7. A figura a seguir representa dois pulsos produzidos nas extremidades opostas de uma corda. 

 
Assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro dos dois pulsos.  

a)  

c) 

 

e) 

 

b)  

d) 

 

 

 

8. Uma corda é composta de dois segmentos de densidades de massa bem distintas. Um pulso é criado 

no segmento de menor densidade e se propaga em direção à junção entre os segmentos, conforme 

representa a figura abaixo. 

 
Assinale, entre as alternativas, aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está 

passando pelo mesmo ponto x indicado no diagrama acima.  
 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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9. Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e S2 são fendas nos obstáculos A e B. 

 
Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura.  

a) Reflexão e difração    
b) Difração e interferência    
c) Polarização e interferência    
d) Reflexão e interferência    

10. Numa aula no Laboratório de Física, o professor faz, para seus alunos, a experiência que se descreve a 

seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular, em que há duas regiões - I e II -, de 

profundidades diferentes. 

Esse recipiente, visto de cima, está representado nesta figura: 

 
No lado esquerdo da região I, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente, com frequência 

constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região I e propagam-se pela 

região II, até atingirem o lado direito do recipiente. 

Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Dois dos alunos que assistem ao 

experimento fazem, então, estas observações: 

I é menor que na região II  

I é maior que na região II  

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que:  

a) Apenas a observação do Bernardo está certa.    
b) Apenas a observação do Rodrigo está certa.    
c) Ambas as observações estão certas.    
d) Nenhuma das duas observações está certa.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. a 

Calculando o comprimento de onda do som mais agudo: 

v 340
0,085 m 8,5 cm.

f 4.000
λ = = = =  

Como os corpos e as cabeças das pessoas à frente do músico têm dimensões maiores que o comprimento 

de onda dos sons mais agudos, a difração é dificultada por esses obstáculos, causando diferenciação na 

percepção desses sons.   

2. b 

À medida que as ondas se aproximam da costa, a profundidade do mar diminui, alterando a velocidade 

de propagação das ondas e o comprimento de onda, mas mantendo a frequência das ondas constante. 

Este fenômeno ondulatório é chamado de REFRAÇÃO e obedece a equação definida como Lei de Snell-

Descartes.   

3. a 

Como a mariposa está se afastando, a intensidade do som recebido como eco diminui e o tempo de 

retorno aumenta.   

4. b 

No primeiro caso, a onda está contornando o obstáculo → difração. 

No segundo caso, após haver difração nas fendas, as ondas estão interferindo → interferência. 

No terceiro caso, houve uma mudança de comprimento de onda devido à mudança de velocidade e de 

meio, o que caracteriza uma refração → refração.   

5. c 

Quando pulsos de uma certa frequência atingem um sistema que tem vibração natural de mesma 

frequência, o sistema absorve energia desses pulsos, aumentando a amplitude de vibração, podendo 

atingir o colapso. A esse fenômeno, dá-se o nome de ressonância.   

6. c 

A questão trata de conceitos a respeito da refração da luz. Na refração, as características do feixe 

luminoso que podem mudar ao sofrer refração é a velocidade e o comprimento de onda.  

A frequência não irá mudar, pois esta depende da fonte luminosa. 

O índice de refração é uma característica do meio, e não do feixe luminoso.   

7. b 

Desprezando dissipações de energia, pelo princípio da independência, após o encontro, cada pulso 

segue sua trajetória como era antes desse encontro.   

8. e 

O pulso refratado nunca sofre inversão de fase. O refletido sofre inversão quando o sentido de 

propagação é da corda mais densa para a menos densa. Para cordas, a mais densa é mais refringente, 

portanto, no caso, a velocidade do pulso refratado diminui. 

9. b   

Podemos observar o fenômeno de difração da onda quando a onda entre em choque com as paredes A 

e B. Após passar pela parede B, vemos que são produzidas 2 ondas que entram em interferência na parede 

C. 

10. b 

A frequência não é alterada pela mudança de meio (refração). 

Assim, a afirmação de Bernardo é falsa. 

Sabemos que v f=   . Como f é constante, v e  são diretamente proporcionais.  
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No meio II, as distâncias entre as cristas são menores, ou seja, menor comprimento de onda,  , quando 

em comparação com o meio I. Se houve redução no comprimento de onda, então houve redução na 

velocidade. 

Assim, o comentário do aluno Rodrigo está correto.   
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RESUMO   
 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil possui 

abundancia de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso quer dizer 

que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. 

Podemos perceber olhando para a lista acima que cada um 

desses usos tem um nível diferenciado de exigência em 

relação a qualidade e a quantidade de água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar 

limpa, mas precisa estar em quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. Já o 

abastecimento humano ou a pesca por exemplo exigem um nível melhor em relação a qualidade da água. 

Além disso, um uso que ocorre a montante do rio, ou seja, mais perto da nascente, pode acarretar 

consequências a jusante, ou seja, mais perto da foz. 

 

 
 Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio 

ocorre pela diversidade de demandas de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse 

hídrico.  

A contaminação hídrica que envolve diversos processos produtivos aumentam a pressão sobre o recurso. O 

próprio uso para saneamento por exemplo, requer um tratamento adequado para devolução dessa água ao 

ambiente natural, o que nem sempre acontece adequadamente. A poluição hídrica por agrotóxicos que 

ocorre de maneira dispersa, o que dificulta o mapeamento e tratamento do problema. Outro exemplo bem 

atual é os EUA que estão investindo no xisto para diminuir sua dependência do petróleo. A abertura de um 

poço de xisto exige em média entre 11 e 30 milhões de litros de água, além da contaminação da água pela 

mistura com produtos químicos. Assim, existe a água invisível, que é demandada na produção cotidiana, a 

água que a gente não vê.  

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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Assim, a qualidade da água e a contaminação contam mais para o desbalanço hídrico que estamos sofrendo 

do que a ausência dela propriamente dita. Compreendendo a água como um recurso, devemos entender 

que as questões ambientais são também questões sociais, uma vez que o acesso a renda é decisivo para o 

acesso à qualidade do ar e da água, sendo a crise hídrica uma realidade mais que atual para muitas populações 

no Brasil.  

 
O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  

Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 
 Desmatamento na Amazônia. 

 Crescimento urbano-industrial. 

 Ineficiência de gestão e planejamento. 

 

A gestão do uso da água 
No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal 

e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses 

valores é importante para qualquer planejamento. A gestão deve garantir o uso múltiplo dos recursos 

hídricos.  

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 
 Bacia hidrográfica: as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores de 

água que escoam materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída. 

 Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao 

consumidor.  

 Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e seu 

impacto no meio ambiente.  

 
Rios voadores  
A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. É uma floresta bem densa, com arvores 

enormes e é de formação bem antiga. Essas enormes árvores estão conectadas com o aquífero álter do chão. 

Ela funciona como uma bomba biótica de umidade que é capaz de sugar água do ar do oceano atlântico e 

faz circular umidade por toda a América do Sul, causando chuvas em regiões distantes. Até 2013 o Brasil já 
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perdeu 763 mil km² da área original da floresta, o que equivale a três estados de São Paulo.  A cada dia, a 

floresta da bacia amazônica consegue transpirar 20 bilhões de toneladas de água, o que equivale a 20 trilhões 

de litros. É mais do que o rio amazonas despeja diariamente no oceano atlântico, 17 bilhões de toneladas de 

água por dia. Essa evapotranspiração alimenta as nuvens e, com a ajuda das correntes de ventos levam 

umidade Brasil a fora. O desmatamento, portanto, altera os padrões de pressão e pode causar o declínio dos 

ventos de umidade que vem do oceano para o continente. Desta forma, desmatar a Amazônia é gerar a seca.  
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e analise o gráfico das condições hídricas de uma 

dessas bacias. 

 
* Situação atual da bacia hidrográfica X, avaliada a partir das condições hídricas 

(demanda/disponibilidade) apresentadas por cada trecho da malha fluvial. 
Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br>. Adaptado. 

Considerando conhecimentos sobre a situação atual de uso, ocupação demográfica, disponibilidade 

hídrica e degradação das bacias hidrográficas brasileiras, é correto afirmar que a bacia X se refere à 

a) bacia do Paraguai. 

b) bacia Amazônica. 

c) bacia Tocantins-Araguaia. 

d) bacia Atlântico Nordeste Oriental. 

e) bacia do Uruguai. 

2. O artigo 1° da Lei Federal n° 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os seguintes 

fundamentos: 

I. a água é um bem de domínio público; 

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de 

milho e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio 

para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha 

chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade 

agrícola mencionada. 

Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1° da Lei das Águas? 

a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. 

b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo 

humano. 

c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado 

de valor econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o 

esgotamento do rio. 

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a 

água seja transferida para outros rios. 
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3. A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um conjunto de fatores naturais e 

humanos que variam em cada região. No caso da região Sudeste, em especial da região metropolitana 

de São Paulo, entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da 

disponibilidade de água estão: 

a) a transposição de bacias hidrográficas e o grande consumo agrícola de recursos hídricos. 

b) a intensa poluição de rios e lençóis freáticos e o grande consumo urbano e industrial de recursos 

hídricos. 

c) o grande consumo urbano e agrícola de recursos hídricos e a inexistência de infraestruturas de 

captação, tratamento e distribuição de água. 

d) a preservação de vastas extensões de floresta nativa e a transposição de bacias hidrográficas. 

e) a inexistência de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água e a intensa 

poluição de rios e lençóis freáticos. 

4. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como 

consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos 

ventos para o Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos 

reservatórios de São Paulo. 
SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 

5. A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte fluvial pelos 

ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. 
BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

6.   

 
A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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7. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 

do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 

algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

8.   

 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe: 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

9. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 

lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 

agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 

crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 

2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

10. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 

comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 
TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta natural 

― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a vegetação é 

fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. d 

A Bacia do Atlântico Nordeste Oriental é caracterizada por menor disponibilidade hídrica, em razão da 

alta demanda de abastecimento de água nas capitais da região, além do menor índice de pluviosidade 

nas nascentes dos seus rios, que se localizam em clima semiárido. 

2. b 

Segundo a lei, o uso da água deve ser prioritário para o consumo humano e a dessedentação de animais. 

Mesmo considerando-se o direito de propriedade privada, a irrigação deve ser interrompida, em caso de 

escassez de água. 

3. b 

Entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da disponibilidade de água, estão: 

a grande demanda para atender a crescente população de uma metrópole, o consumo do setor 

produtivo e a degradação dos recursos hídricos por meio da contaminação, poluição ou redução da 

infiltração, decorrente da extensa cobertura asfáltica.  

4. b 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido 

que viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

5. e 

As canoas com motor queimam combustível para funcionar, assim liberam gases poluentes. A proposta 

do texto de substituir um motor que seria movido pela energia solar anula a necessidade de queima de 

combustível e de emissão de poluentes para a atmosfera. 
6. e 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

7. d 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento.  

8. e 

Nesta questão a água é trata enquanto um recurso estratégico disponível em uma formação que 

armazena água subterrânea, o aquífero Alter do Chão que se estende por diversos estados da região 

norte do Brasil e por sua vez por vários municípios. A questão indaga qual a estratégia mais adequada 

para que este recurso seja preservado. Neste sentido, uma gestão participativa entre os municípios pelos 

quais o aquífero passa é a alternativa mais adequada. 

9. e 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficiente. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

10. e 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período 
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de tempo. Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que 

possui a floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o 

pico de vazão. 
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Geo. 
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Hidrografia: Uso e reservas de água 
22/24 

out 
 

RESUMO 
 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Um recurso natural que não é 

inesgotável. Quando estudamos essa questão, uma pergunta muito comum é: a água pode acabar? Essa 

dúvida surge, pois, de toda a água no mundo, apenas 3% é agua doce, enquanto os 97% restantes estão nos 

oceanos e, devido à salinidade, não estão disponíveis para o consumo.  

 

A dessalinização, processo físico-químico de remoção de sais da água, pode ser uma saída para essa questão, 

porém, apresenta um elevado custo econômico e energético em seu processo, o que encarece a água e 

pode limitar mais ainda seu acesso. 

 

Apesar de água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda (uso da água) e a oferta (disponibilidade de água). Esse desiquilíbrio é 

denominado estresse hídrico. 

 

O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  

 

Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Falta de planejamento. 

  

A gestão do uso da água 
Ao redor do mundo, podem ser identificados os mais diversos usos para a água: recreação, navegação, uso 

agrícola, abastecimento doméstico, geração de energia, uso industrial, pesca e aquicultura, entre outros. 

Mapear e identificar esses usos é uma tarefa fundamental para um menor gasto desse recurso. 

No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal 

e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses 

valores é importante para qualquer planejamento. 

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

 

• Bacia hidrográfica: corresponde a toda área de captação da água de um rio e seus afluentes.  

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao 

consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente. 
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EXERCÍCIOS  
 

1.  

 
EUA. Relatório da Academia Nacional de Ciências, 2008 (adaptado). 

Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização 

é explicada pelo(a) 

a) pioneirismo tecnológico. 

b) condição hidropedológica. 

c) escassez de água potável. 

d) efeito das mudanças climáticas. 

e) busca da sustentabilidade ambiental. 

2. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 

poderia ser motivada por: 

a) reduzida área de solos agricultáveis. 

b) ausência de reservas de águas subterrâneas. 

c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 

3. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 

Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 

drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 

interferem no ciclo da água, alterando: 

a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. 

b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. 

c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 

d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. 

e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. 
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4. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas, uma região de Minas 

Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas 

estão secando no Norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser 

a caixa-  
VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível em: http://g1.globo.com. 

Acesso em: 1 nov. 2014. 

As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do 

Cerrado, pois 

a) colaboram para formação de vegetação xerófila. 

b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 

c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 

d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 

e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

5.  

 
Disponível em: <http://sys2.sbgf.org.br>. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

6. O uso intenso das águas subterrâneas sem planejamento tem causado sérios prejuízos à sociedade, ao 

usuário e ao meio ambiente. Em várias partes do mundo, percebe-se que a exploração de forma 

incorreta tem levado a perdas do próprio aquífero. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

No texto, apontam-se dificuldades associadas ao uso de um importante recurso natural. Um problema 

derivado de sua utilização e uma respectiva causa para sua ocorrência são: 

a) Contaminação do aquífero  Contenção imprópria do ingresso direto de água superficial. 

b) Intrusão salina  Extração reduzida da água doce do subsolo. 

c) Superexploração de poços  Construção ineficaz de captações subsuperficiais. 

d) Rebaixamento do nível da água  Bombeamento do poço equivalente à reposição natural. 

e) Encarecimento da exploração sustentável  Conservação da cobertura vegetal local. 
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7.  

 
Disponível em: <www.essentiaeditora.iff.edu.br>. Acesso em: 20 jun. 2012. 

Comparando o escoamento natural das águas de chuva com o escoamento em áreas urbanas, nota-se 

que a urbanização promove maior 

a) vazão hídrica nas estruturas artificiais construídas pelas atividades humanas. 

b) armazenagem subterrânea, uma vez que, nas áreas urbanizadas, o ciclo hidrológico é alterado 

pelas atividades antrópicas. 

c) evapotranspiração, pois, nas áreas urbanas, a diminuição da cobertura vegetal promove aumento 

no processo de transpiração. 

d) transferência de descarga subterrânea, pois, ao aumentar a impermeabilização, traz-se como 

consequência maior alimentação do lençol freático. 

e) infiltração, pois, ao aumentar a impermeabilização, estabelece-se uma relação diretamente 

proporcional desses elementos na composição do ciclo hidrológico. 

8. O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande 

exorreica, de grande potencial hidráulico e outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. 

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: HARBRA, 2005. p. 128. (Adaptado) 

 

a) Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Nordeste. 

b) do São Francisco, do Nordeste, do Leste. 

c) Platina, do São Francisco, do Sul-Sudeste. 

d) do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Leste. 

e) do Norte, Platina, do Leste. 
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9. Leia atentamente o texto a seguir: 

é 2025, dois terços da população mundial sofrerão escassez, 

moderada ou severa, de água. Essa situação tem sido interpretada como resultante da falta física de 

água doce para o atendimento da demanda das populações da Terra. Entretanto, no plano geral, há 

água suficiente no mundo (...) para satisfazer as necessidades de todos. De fato, este cenário de 

escassez significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade deverá dispor de dinheiro 

isto é, com regularidade de 

 
REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de exploração. ln: RIBEIRO, Wagner Costa. (Org.) Patrimônio Ambiental 

Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 

Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 

a)  

b) 

aprofundar. 

c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá a se agravar devido à continuidade 

do processo de urbanização. 

d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel importante no problema da escassez de 

água. 

e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez resulta apenas da distribuição desigual 

desse recurso pela superfície da Terra. 

10. Os aquíferos mais ameaçados do planeta 

explorando a água subterrânea em uma velocidade muito maior do que a capacidade desses aquíferos 

se recuperarem. Os números do estudo indicam que, para acompanhar o ritmo de exploração, os 

aquíferos precisariam ter área três vezes maior. O estudo estima que, atualmente, pelo menos 1,7 bilhão 

 
Bruno Calixto. Disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/08/12/os-aquiferos- mais-ameacados-

do-planeta/>,consultado em 1/09/2012. (texto adaptado). 

 

I. 

produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes. 

II. Entre as áreas que apresentam altos índices de escassez hídrica, estão: Oriente Médio, Índia e 

África. No Oriente Médio, o volume de água utilizado em irrigação no deserto triplicou, e os 

aquíferos da região podem se esgotar em menos de 50 anos. 

III. O Brasil e a Rússia representam áreas do planeta com baixa pressão hídrica. 

Tendo por base o tema central do texto e seus conhecimentos, analise as afirmações acima. Assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

e) I, II e III estão corretas. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

o Brasil tem 12%. Um privilégio. Por isso é difícil entender porque entrou em crise o sistema de 

fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. (...) Um exemplo é São Paulo. 

Nascida na confluência de vários rios, hoje sofre porque deixou a poluição tornar imprestáveis as fontes 

próximas. Sem reservatórios suficientes para enfrentar períodos de seca, hoje depende de obras 

emergenciais caras. Uma delas é buscar água a 83 km de distância, a um custo de R$ 2,2 bilhões.  
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/com-12-da-reserva-de-agua-doce-do-mundo-brasil-

sofre-com-escassez.html 

A questão da água passa a ser um tema recorrente nos jornais. Há dois anos, São Paulo enfrentou uma 

crise hídrica que chamou atenção para o descaso da política pública com os recursos hídricos. Explique 

as razões para a crise hídrica em São Paulo, mesmo com o Brasil possuindo 12% de toda a água doce 

de superfície que existe no planeta. 
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Exercícios 

 

1. c 

As usinas foram instaladas nos países que apresentam maior dificuldade no abastecimento em 

decorrência de fatores socioeconômicos ou dominância de climas áridos e semiáridos. Portanto, a 

escassez natural da água potável é um fator que, somado à maior renda per capita, definiu a localização 

dessas usinas. 

2. e 

O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo, com grandes aquíferos e bacias hidrográficas. Nesse 

sentido, a degradação dos mananciais, isto é, a poluição por esgoto e agrotóxico, e o desperdício são os 

principais fatores que podem influenciar uma crise hídrica no Brasil. 

3. b 

A qualidade pode ser afetada pela poluição dos mananciais e aquíferos, o que, por sua vez, diminui a 

quantidade disponível para o consumo humano. Além do consumo virtual da água, que significa toda 

aquela água existente na cadeia produtiva e que não é tão evidente assim. 

4. e 

As veredas são conhecidas como c água do Cerrado. Ocorrem em solos hidromórficos e 

constituem áreas com afloramento/represamento de água e nascentes, contribuindo para a formação de 

importantes rios do Centro-Oeste. 

5. e 

A sustentabilidade defende o uso racional dos recursos naturais, garantindo sua existência para a geração 

futura. Assim, a gestão participativa entre os municípios localizados na área de recarga do aquífero é um 

passo importante para a preservação desse recurso. 

6. a 

Muitos aquíferos podem ter suas águas contaminadas devido à infiltração de poluentes pelo solo, 

principalmente agrotóxicos. A abertura incorreta de um poço pode ser vertente de contaminação pelo 

ingresso direto de água superficial contaminada. 

7. a 

A urbanização impede a infiltração da água, aumentando o escoamento superficial, que é direcionado 

para as tubulações, promovendo, assim, uma maior vazão hídrica nos sistemas de esgoto pluvial e rios 

urbanos. 

8. d 

As linhas passam por três importantes bacias brasileiras: do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do 

Leste. 

9. d 

Fatores sociais e econômicos estão entre as causas da escassez. Aumento do consumo devido ao 

crescimento da população, elevação do consumo devido à maior atividade econômica (produção 

industrial e agrícola), precariedade no saneamento básico e urbanização desordenada causando poluição 

de mananciais são exemplos comuns associados à escassez. 

10. e 

Todas as alternativas estão corretas. A pegada hídrica é calculada a partir da relação entre nível de 

consumo e habitantes do país, na mesma lógica da pegada ecológica. Oriente Médio, Índia e África estão 

entre as áreas que apresentam altos índices de escassez. Por fim, Brasil e Rússia possuem uma baixa 

pressão hídrica, isto é, possuem uma grande disponibilidade de água doce por habitante. 
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Questão Contexto 
 

A crise hídrica enfrentada por São Paulo é, antes de tudo, uma questão política e social. O sistema de 

abastecimento da cidade foi pensado no final da década de 1960 e não acompanhou o crescimento 

urbano-industrial dos últimos anos, que, sem igual planejamento, fez o coração econômico do país 

enfrentar problemas com a seca. O desmatamento na Amazônia também tem afetado a disponibilidade 

hídrica na região. Os rios voadores são responsáveis por boa parte da precipitação no Sudeste, porém, 

sua capacidade de atuação tem diminuído com a expansão do desmatamento na Amazônia. Outro ponto 

é que a maior parte da disponibilidade hídrica brasileira está localizada na Região Norte, o que dificulta 

o acesso, pois a maior parte da população está concentrada na Região Sudeste do país. 
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A Nova República 
24 

out 
 

RESUMO   
 

 

A Nova República é um período da História do Brasil que tem início com o final da Ditadura Militar (1985) até 

os dias de hoje. Ou seja, este período começa com a saída do general Figueiredo da presidência do Brasil e 

a entrada de um civil no cargo, José Sarney. 

 
Governo de José Sarney (1985-90) 
Sarney assumiu a presidência com a importante tarefa de garantir os compromissos políticos de Tancredo 

Neves, que havia sido eleito de forma indireta, mas faleceu antes de assumir o cargo. Mais que isso: de conter 

a inflação que vinha crescendo durante a Década Perdida, como era chamada a década de 80. 
Para lidar com a estagnação econômica e a hiperinflação (estagflação), o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, 

propôs a criação do Plano Cruzado, que visava: o congelamento dos preços das mercadorias; a criação de 

uma nova moeda, o Cruzado; o fim da correção monetária; e o congelamento dos salários. 
Após intensas críticas ao Plano Cruzado e à manutenção da inflação, o Plano acabou fracassando. Ainda 

foram criadas outras medidas de combate a inflação: o Plano Cruzado II, o Plano Bresser e o Plano Verão. 

Todos fracassaram, pois o governo não conseguia equilibrar os principais problemas econômicos: a inflação 

elevada, a dívida externa e a dívida interna do país. 
No âmbito político, o Governo Sarney teve uma importância enorme por ter sido responsável pela criação 

de uma constituição democrática, no pós-ditadura. A Constituição de 1988 ficou conhecida como 

constituição cidadã devido a medidas como a defesa do direito à democracia e à inviolabilidade do habeas 

corpus; a instituição do racismo como crime inafiançável; e a garantia dos direitos indígenas e dos 

quilombolas. Ainda é essa constituição que vigora no Brasil. 

 
Governo de Fernando Collor de Mello (1990-92)  

política neoliberal no Brasil. 
Com a manutenção da hiperinflação, que chegava a 34% ao ano, a solução de Collor foi criar um novo plano 

econômico, o Plano Collor, que implementou medidas polêmicas, como o bloqueio de contas e aplicações 

financeiras nos bancos, além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil. Nem as 

cadernetas de poupança foram poupadas pelo presidente! Por fim, pôs fim ao cruzado e instituiu o cruzeiro 

como nova moeda. 
As medidas do Plano Collor geraram grande insatisfação dos brasileiros, ainda mais após as diversas 

 
Diante dos escândalos de corrupção, eclodiu o movimento dos caras-pintadas, exigindo o impeachment do 

presidente Collor, que acabou sendo incriminado pela CPI e oficialmente impedido de assumir a presidência. 

Para terminar o mandato, assumiu o vice, Itamar Franco. 
Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, tinha 

que solucionar a inflação que continuava galopante. A solução veio a partir de seu ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994, conseguindo conter efetivamente a 

inflação. O sucesso do Plano Real possibilitou a vitória de Fernando Henrique, em primeiro turno, nas eleições 

presidenciais de 1994. 

 

Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
FHC deu continuidade à política neoliberal de Collor. Conseguiu diminuir exponencialmente a inflação, mas 

inseriu o Brasil no contexto neoliberal, privatizando as principais empresas estatais do país nos setores de 

telecomunicações, energia elétrica e petroquímica, por exemplo. A medida gerou intensas críticas de setores 

de esquerda, que também questionavam os baixos preços de venda de empresas muito lucrativas, como a 

Companhia Vale do Rio Doce. 
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O sucesso do Plano Real e a estabilidade alcançada possibilitou que FHC fosse o primeiro presidente 

brasileiro reeleito para dois mandatos consecutivos. No entanto, o segundo governo de Fernando Henrique 

passou por uma série de dificuldades, como percebido através de uma grave crise energética. 
Além disso, o segundo mandato também foi marcado por escândalos de corrupção e o aumento das pressões 

inflacionárias. Atrelado a isso, havia uma grande defasagem em investimento em infraestrutura e no âmbito 

social, contribuindo para o aumento das desigualdades sociais. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sobre o Movimento dos Caras-Pintadas 

 
O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no 

Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, 

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 

b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 

c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. 

d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. 

e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então 

presidente Collor 

2. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira [30/5] que o impeachment 

do ex-

minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve seus direitos políticos cassados 

ores que foram encarregados de fazer a 

história. Mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não devia ter acontecido na 

 
Correio Braziliense, 30/05/2011.  

-se dizer acertadamente que foi um 

acontecimento  
a) de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política de 

Fernando Collor, o que fez com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer este 

episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve.  

b) nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que, em sua maioria, trataram de censurá-lo, 

impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem.  

c) acidental, na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena política nacional, 

agora como senador.  

d) menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno dele, 

promovida oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos significativo.  

e) indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção popular e 

permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo candidato conduzido por 

mais duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais 
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3. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito da sua chegada ao 

poder e do seu governo, é correto afirmar:  

a) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas em 1994, graças ao 

sucesso do Plano Real, implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

b) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989 e organizou um governo de coalizão 

nacional, do qual participaram todos os demais partidos políticos brasileiros, inclusive o PT.  

c) Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello 

e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real.  

d) Foi eleito em janeiro de 1985, em eleição direta pelo colégio eleitoral, e organizou um governo 

de reformas políticas e econômicas que permitiram sua reeleição em 1994.  

e) Foi eleito em 1994 devido ao sucesso do Plano Real implementado no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, do qual participou como ministro da Fazenda. 

4. 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. 

5. A transição lenta, gradual e segura para a democracia, iniciada no governo Geisel em 1974, completa-

se na Constituição de 1988, que pôs fim aos últimos vestígios do regime autoritário. Dentre as 

consequências deste processo mencionamos: 

a) o não aparecimento de fortes abalos sociais, o restabelecimento de direitos políticos, embora 

ainda houvesse desigualdade social e falta de confiança no Estado, marcado historicamente pelo 

clientelismo e corrupção.  

b) inúmeras crises sociais que obrigaram o regime a retroceder e voltar ao autoritarismo anterior.  

c) a instalação de uma economia forte, caracterizada pela igualdade de oportunidades, sem a 

concentração de renda.  

d) a punição rigorosa de todos os crimes políticos e indenização a todas as vítimas deste período.  

e) a ascensão ao poder de grupos radicais, com práticas contrárias à democracia, inviabilizando a 

abertura. 

6. "O Plano Collor foi o mais violento ato de intervenção estatal na economia brasileira, na segunda 

metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, ele abriu as portas para uma ampla 

liberalização".  
Jayme Brener, "Jornal do século XX". 

Sobre esse plano, inserido em uma ordem neoliberal, é correto afirmar que:  

a) se pautou pela ampliação do meio circulante, por meio do aumento dos salários e das 

aposentadorias; liquidou empresas públicas e de economia mista que geravam prejuízo; 

estabeleceu uma política fiscal de proteção à indústria nacional.  

b) criou um imposto compulsório sobre os investimentos especulativos para o financiamento da 

infraestrutura industrial; liberou a importação dos insumos industriais e restringiu a importação de 

bens de consumo não-duráveis.  

c) estabeleceu-se uma nova política cambial, com um controle mais rígido realizado pelo Banco 

Central; demissão em massa de funcionários públicos concursados; aumentou a renda tributária 

por meio da criação do Imposto sobre Valor Agregado.  

d) objetivou a privatização de empresas estatais; diminuiu as restrições à presença do capital 

estrangeiro no Brasil; gerou a ampliação das importações e eliminaram-se subsídios, 

especialmente das tarifas públicas.  

e) aumentou a liberdade sindical com uma ampla reforma na CLT e revogou a opressiva lei de greve; 

recriou empresas estatais ligadas à exploração e refino de petróleo; congelou os capitais 

especulativos dos bancos e dos investidores estrangeiros. 
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7. Na eleição direta presidencial de 1989, a primeira realizada depois de 29 anos, elegeu-se o candidato 

do PRN, Fernando Collor de Mello. Seu mandato, entretanto, foi bastante agitado e encerrado 

antecipadamente por uma grave crise política em 1992. 

A respeito desse governo, é incorreta a seguinte afirmação: 

a) O presidente pôs em prática, logo no início do mandato, o plano econômico Brasil Novo, de forte 

impacto na economia, e que alcançou rápida e duradoura estabilidade financeira, ao lado de 

significativos ganhos reais dos salários. 

b) O presidente imprimiu um "estilo jovem e arrojado" às suas ações políticas, de forte efeito 

propagandístico e próprio de sua concepção demagógica de poder. 

c) Sua vitória eleitoral foi, em grande parte, fruto de uma campanha feita em nome do combate à 

corrupção, o que não impediu que, durante o mandato, surgissem fundadas denúncias de práticas 

ilícitas do governo. 

d) Encerrados os trabalhos da CPI (agosto de 1992), concluiu-se pela culpabilidade do presidente e 

iniciou-se o processo de cassação de seus direitos políticos, que o tornaria inelegível por oito 

anos. 

e) Apesar do fracasso dos planos econômicos e da curta duração do mandato, foram tentadas 

medidas liberalizantes, que visavam diminuir a participação do Estado na condução das atividades 

econômicas. 

8. Em 2010, assiste-se à comemoração dos cem anos de nascimento de Tancredo Neves, personalidade 

que marcou o processo de transição democrática, na década de 1980, ao definir a estratégia política 

capaz de superar o impasse do último governo militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa 

estratégia consistia em  

a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), exigindo a saída dos militares do poder.  

b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no fato de que o regime militar seria deposto por 

meio da pressão social advinda das ruas.  

c) concorrer à presidência da República, em uma eleição conduzida por um colégio eleitoral, e, 

vitorioso, negociar com os representantes do regime militar.  

d) vencer a primeira eleição direta para presidente do Brasil e convocar uma nova constituinte, 

visando reordenar as forças políticas da sociedade brasileira. 

e) organizar partidos políticos com ampla participação popular, esperando que a vitória no colégio 

eleitoral adviesse da atuação desses partidos. 

9. O rompimento da barragem da Samarco Mineração no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas 

Gerais, no dia 05 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a privatização da Companhia Vale do 

Rio Doce. Sobre essa medida do Governo Federal, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Collor de Mello, 

que tinha uma postura política vinculada ao neoliberalismo mundial.    

b) A privatização da Vale do Rio Doce, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e teve como 

principal objetivo atrair o capital produtivo internacional.    

c) A privatização da Vale do Rio Doce foi negociada no governo do Itamar Franco, como medida de 

combate à inflação, que alcançou o percentual de 1764 no ano de 1989.    

d) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso 

e foi uma medida consensual do ponto de vista político, uma vez que nenhum partido se opôs à 

ação.    

e) A privatização da Vale do Rio Doce foi feita durante o primeiro governo Lula e teve como principal 

objetivo atrair o capital especulativo internacional.   
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10. Leia o texto para responder à questão. 

-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney 

não era uma taxa de inflação demasiado alta  como a maioria dos funcionários do Banco Mundial 

tolamente acreditava , mas uma taxa d

 
DER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 11. 

A política deflacionária, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do Plano Real. São resultados desta 

política econômica: 
a) confisco generalizado da poupança no país e importação em larga escala de manufaturados.    

b) aumento dos gastos com a previdência social e com as políticas de proteção ao desemprego.    

c) estatização em massa de empresas privadas e aumento dos gastos com as empresas públicas.    

d) aumento da taxa de juros, corte de gastos com políticas sociais e ampliação da taxa de 

desemprego.    

e) controle da taxa de câmbio e congelamento dos preços de bens de consumo.  

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Em viagem a São Paulo, Temer se encontra com FHC 
O presidente Michel Temer aproveitou a viagem a São Paulo nesta segunda-feira para se encontrar 

com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). 
Temer e FHC têm mantido conversas sobre os caminhos do governo, principalmente em meio aos 

desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato que atingem em cheio tucanos e 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/em-viagem-sao-paulo-temer-se-encontra-com-

fhc.html>. 

Grandes semelhanças e diferenças entre FHC e o Temer podem ser observadas na História, mesmo 

este último tendo pouco tempo de governo presidencial. Dentro do sistema neoliberal, comente sobre 

suas principais características que prevalecem no Brasil desde o governo Collor. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Os Caras Pintadas representou um movimento estudantil brasileiro ocorrido em 1992. Ele surgiu como 

resposta aos esquemas de corrupção envolvendo o presidente da república, na época, Fernando Collor 

de Mello. 

2. a 

A ideia de desmerecer o episódio do impeachment tem como objetivo preservar a imagem de Collor 

enquanto figura política. 

3. c 

Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, 

tinha que solucionar a inflação que continuava galopante. A solução veio a partir de seu ministro da 

Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994. 

4. b 

As privações ocorridas no Brasil se inserem na lógica das políticas neoliberais pós Ditadura Militar. 

5. a 

A redemocratização  apesar de promover o restabelecimento dos direitos políticos cerceados nos 

tempos ditatoriais, não promoveu transformações sociais. 

6. d 

 

7. a 

O Plano Collor implementou medidas como o bloqueio de contas e aplicações financeiras nos bancos, 

além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil 

8. c 

Foi eleito presidente do Brasil em eleição indireta. No Colégio Eleitoral recebeu 480 votos contra 180 

de Paulo Maluf. No entanto, faleceu antes de tomar posse.  

9. b 

A privatização  ocorrida em 1997  teve como objetivo capitar investimentos estrangeiros 

10. d 

A troca de uma inflação menor por menos empregos faz parte da política econômica que impera no Brasil 

desde o governo Collor e, da qual o Plano Real foi uma peça importante. 

 

Questão Contexto 
 

O aluno deve perceber que o Neoliberalismo trata-

Liberalismo Clássico. As principais características são: mínima participação estatal nos rumos da 

economia de um país; pouca intervenção do governo no mercado de trabalho; política de privatização 

de empresas estatais; livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização; abertura da 

economia para a entrada de multinacionais; adoção de medidas contra o protecionismo econômico; 

desburocratização do estado: leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento 

das atividades econômicas; diminuição do tamanho do estado, tornando-o mais eficiente;  
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O mundo atual 
24 

out 
 

RESUMO   
 

 

Oriente Médio é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar 

Mediterrâneo.  Essa área geográfica inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen 

e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

Apesar das diferentes etnias que ocupam esta região, existem elementos que lhes dão uma identidade 

comum, como a língua árabe e a religião islâmica, professada por algumas sociedades. O islamismo, uma das 

três maiores religiões monoteístas do mundo, possui grande expressividade no Oriente Médio. 

Por isso, para entender os conflitos na Palestina, é necessário entender como se deu a fragmentação do 

Império Islâmico, também chamado de Império Turco-Otomano, ocorrida no pós-Primeira Guerra Mundial, 

com o fim da chamada Era dos Impérios. Com o desmembramento do Império, nem todos países tiveram sua 

independência reconhecida, como foi o caso do Iraque e da nossa protagonista, Palestina, que ficaram sob 

a tutela da Inglaterra. 

Essa dependência potencializará conflitos entre os povos do Oriente Médio a partir de um importante 

episódio: a criação do Estado de Israel. 

 

 
Mapa  Oriente Médio 

 

O sionismo e o Estado de Israel 
Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do século 

XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. 

Com o holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, cresceram as migrações de povos judaicos para a 

região da Palestina, aumentando as pressões pela criação do Estado de Israel, que acabou sendo fundado 

pela ONU em 1948. A Organização das Nações Unidas decidiu dividir o território da Palestina em dois Estados 

Independentes, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, decisão que não foi bem recebida pelos palestinos. 

De acordo com a divisão feita pela ONU, os árabes ficariam com a região da Cisjordânia e da Faixa de 

Gaza; Jerusalém, como região sagrada para as principais religiões monoteístas, seria um território neutro. 
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Porém, isso gerou um grande descontentamento entre os árabes, que, apesar de representarem 2/3 da 

população, ficaram com apenas pouco mais de 40% do território. Não demorou para que eclodissem 

intensos conflitos entre palestinos e israelenses. 

 

 
Capa da Revista Veja (1948) sobre a Criação do Estado de Israel 

Conflitos entre palestinos e israelenses 

Diante das crescentes insatisfações, os países árabes criaram a Liga Árabe para lutar contra Israel. Anos 

depois, em 1964, surgiu a Organização pela Liberdade da Palestina (OLP), que, através do FATAH, liderado 

por Yasser Arafat, defendia a luta armada com o objetivo de destruir o Estado de Israel. 

O primeiro conflito não tardou. Logo após a criação do Estado de Israel, ocorreu a Primeira Guerra Árabe-

Israelense: a Liga Árabe, insatisfeita com a Partilha da Palestina, declarou guerra a Israel. A vitória israelense 

impulsionou um processo expansionista de Israel que ocupou a Galiléia e o deserto de Neguev. A partir da 

década de 1950, já havia quase um milhão de palestinos vivendo em campos de refugiados. 

Outros importantes conflitos ocorreram entre palestinos e israelenses, como a Guerra dos Seis Dias e a 

Guerra do Yom Kippur. Insatisfeito com as ofensivas árabes, Israel manteve sua política expansionista e 

anexou a Península do Sinai, a Cisjordânia e as Colinas de Golã, na Guerra dos Seis Dias. 

Como resposta, os árabes atacaram Israel durante um importante feriado judeu, o dia do Yom Kippur (dia do 

perdão). Com a ajuda dos Estados Unidos, os israelenses derrotaram os árabes, que não se deram por 

vencidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realizaram uma 

grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram os preços do 

barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, de 1973. 

 

 
Crise do petróleo: criavam-se filas para conseguir comprar o combustível 

 

Diante da medida árabe, os Estados Unidos começaram a pensar em medidas conciliatórias entre palestinos 

e israelenses. 
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E agora? 

A partir da década de 80, as relações entre árabes e israelenses se acirraram. Alguns jovens palestinos, que 

consideravam a atuação da OLP muito moderada, criaram o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, 

que teve forte atuação no movimento contra a opressão de Israel, nos anos 80 e 90, a partir das chamadas 

Intifadas (rebeliões populares). 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no qual 

representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores radicais 

israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 

 

 
 

Reorganização Política Internacional 
O historiador Eric Hobsbawm, responsável por analisar minuciosamente as relações sociais, políticas, 

marcado por uma série de conflitos, mudanças e transformações que impactaram a sociedade global. 

Hobsbawm afirma que o século XX começou em Sarajevo e terminou lá, por conta da deflagração da I Guerra 

Mundial e a guerra étnica que assolou a região da antiga Iugoslávia. A transição do século XX para o XXI 

deixou no ar uma série de incertezas e impasses. Porém, devemos destacar que, para além desse extremismo 

de Hobsbawm, os séculos XX e XXI foram marcados por uma série de ações que promoveram a construção 

de um mundo. 

 
A Guerra de Kosovo em 1998 deixou milhares de mortos 
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O Mundo após o término da Guerra Fria 
A desintegração da URSS, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria fizeram com que a geopolítica 

mundial entrasse em um novo momento: a multipolaridade. É importante destacar que o capitalismo 

consagrou-se vencedor devido o fracasso do socialismo soviético, mas a pergunta que devemos nos fazer é: 

que capitalismo é esse que saiu vitorioso da Guerra Fria? 

Essa é uma pergunta que deve ser analisada diante do contexto das relações socioeconômicas no decorrer 

do século XX. Não podemos apontar os EUA como a principal economia mundial. A partir da década de 1990 

os blocos econômicos começaram a se fortalecer e aparecer como importantes eixos políticos e econômicos 

mundiais: a União Europeia, o Mercosul, os novos Tigres asiáticos e a Aliança do Pacífico (APEC). A 

multipolaridade substituiu a bipolaridade, e, por conta disso, o processo de globalização se intensificou ainda 

mais na década de 1990. 

 

 
Principais blocos econômicos hoje em dia 

 

Conflitos políticos e culturais 
Além da multipolaridade no sentido político e econômico, o século XX, especialmente seu final, foi marcado 

por uma série de conflitos culturais. Esses conflitos são um retrato das divergências sociais e políticas que se 

acentuaram com o final da bipolaridade. 

Uma intensa disputa pelo poder e pelo fortalecimento econômico esbarrou em fronteiras culturais e 

religiosas que notadamente podem ser verificadas nos conflitos que se iniciaram a partir do final da segunda 

metade do século XX: os conflitos ocorridos na Palestina entre muçulmanos e judeus, os conflitos no Golfo 

Pérsico, a Guerra da Bósnia e posteriormente Kosovo, tutsis e hutus disputando o poder na Ruanda e no 

Congo, a ocupação da Indonésia no Timor Leste, o aumento da xenofobia europeia, o racismo em regiões 

com desigualdade social alta e o narcotráfico são exemplos claros de instabilidade que afetaram as relações 

globais no final do século XX. 

 

 
Consequências do confronto entre os grupos étnicos em Ruanda. Hutus promoveram um genocídio contra os Tutsis 
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Organizações multilaterais e suas missões 
Em meio a esses conflitos, uma série de organizações multilaterais a favor da estabilidade, da paz e da 

cooperação entre países começaram a atuar em relação aos problemas enfrentados em escala global. 

Devemos chamar a atenção para a finalidade dessas organizações: 

● Adotar regras de comportamento político, social, econômico entre os países-membros para manter uma 

diplomacia 

● Planejar e promover ações para solucionar crises de âmbito nacional ou internacional, originadas de 

conflitos diversos, desequilíbrios ambientais ou catástrofes; 

● Realizar pesquisa conjunta com diversas outras instituições em áreas específicas (saúde, educação, 

comércio, etc); 

● Atuar como mediadora em casos de cooperação econômica, cultural e assistência médica. 

 

As principais organizações multilaterais que atuam nas relações sociais, políticas e econômicas mundiais são: 

● ONU (Organização das Nações Unidas) 

● UNESCO (Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura) 

● OMC (Organização Mundial do Comércio) 

● OEA (Organização dos Estados Americanos) 

● FMI (Fundo Monetário Internacional) 

● OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

 

 
Sede da ONU onde ocorrem as Assembleias com os 193 países membros 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 
 

A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 

ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?  
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011)  www.estadao.com.br  

 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center:  

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional  

b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos  

c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio  

d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes  
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2. No que diz respeito à organização do espaço mundial, o cartum a seguir chama a atenção, 

inequivocamente, para:  

 
a) a presença no século XXI de um novo modelo de colonialismo, no qual os países africanos sem 

tecnologia, financiamentos e mão de obra especializada suficiente para explorar suas riquezas 

ficam dependentes de empresas e governos estrangeiros, configurando assim a pouca autonomia 

econômica do continente.  

b) a crescente exploração de minérios no continente africano, subsidiada por empresas estrangeiras, 

o que explica a onda de crescimento econômico, principalmente nos países que passaram por um 

processo recente de democratização e consequente estabilidade política.  

c) a neutralidade da América Latina em relação às políticas colonialistas dos países industrializados, 

impostas ao continente africano e direcionadas para a disputa de territórios e exploração dos 

recursos minerais.  

d) o lucro obtido pelos europeus e norte-americanos com o tráfico negreiro, que dilapidou a 

população e os recursos minerais africanos e que permaneceu ativo ao Norte do Equador até o 

final do século XIX.  

e) as decisões da Conferência de Berlim em 1884, a qual dividiu politicamente o continente africano 

entre os Estados Unidos e os principais países europeus, sem qualquer preocupação com a 

autonomia das populações locais.  

3. Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criaram o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Qual é 

o nome do tratado que criou o Bloco e quais seus principais objetivos? Assinale a alternativa correta. 

a) Tratado de Assunção. Criar mercados supranacionais e reduzir ou eliminar proibições, restrições 

e impostos de entrada ou saída de bens e serviços de um país para o outro. 

b) Protocolo de Ouro Preto. Criar mercados regionais, mas aplicar impostos mais altos para produtos 

 

c) Tratado de Montevideo. Criar um mercado interdependente entre todos os povos e não somente 

blocos, e uma economia homogênea em todas as partes do mundo. 

d) Tratado de Assunção. Criar mercados regionais e blocos econômicos que se organizam para opor-

se ao processo de globalização instalado nos países capitalistas. 

e) Tratado de Buenos Aires. Criar uma economia homogênea e não sustentada pelos mercados 

regionais, pois estes não contribuem para o avanço da globalização. 

4. O processo de globalização característico da história contemporânea, no final do século XX, está 

ligado a mecanismos de integração econômica, dos quais o Brasil participa intensamente por meio da: 

a) proposta brasileira de integração da América com a Comunidade Europeia, através da ALCA. 

b) consolidação da integração dos países do "Cone Sul" no MERCOSUL. 

c) projeção como líder da Comunidade do Países de Língua Portuguesa. 

d) aliança com os Estados Unidos na liderança do MERCOSUL e da ALCA. 

e) defesa da transformação do NAFTA em mercado comum americano. 
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5. O ex-presidente do Banco Ce

frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa.  
Adaptado de O Globo, 24/10/2008  

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980.  

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com:  

a) diminuição das garantias trabalhistas  

b) estímulo à competição entre as empresas  

c) reforço da livre circulação de mercadorias  

d) redução da regulação estatal da economia 

6. A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital, tecnologia, força de 

trabalho, divisão do trabalho social e outras forças produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia 

impressa e eletrônica, a indústria cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, 

emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, 

informação e fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a 

desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o redimensionamento de 

espaços e tempos.  
Octavio Ianni, Teorias da Globalização, 2002. 

Partindo da metáfora de fábrica global de Octavio Ianni, pode-se identificar como características da 

globalização  

a) o amplo fluxo de riquezas, de imagens, de poder, bem como as novas tecnologias de informação 

que estão integrando o mundo em redes globais, em que o Estado também exerce importante 

papel na relação entre tecnologia e sociedade.  

b) a imposição de regras pelos países da Europa e América do Sul nas relações comerciais e globais 

que oprimem os mais pobres do mundo e se preocupam muito mais com a expansão das relações 

de mercado do que com a democracia.  

c) a busca das identidades nacionais como única fonte de significado em um período histórico 

caracterizado por uma ampla estruturação das organizações sociais, legitimação das instituições 

e aparecimento de movimentos políticos e expressões culturais.  

d) o multiculturalismo e a interdependência que somente podemos compreender e mudar a partir 

de uma perspectiva singular que articule o isolamento cultural com o individualismo.     

e) a existência de redes que impedem a dependência dos polos econômicos e culturais no novo 

mosaico global contemporâneo. 

7. A bandeira da Europa não é apenas o símbolo da União Europeia, mas também da unidade e da 

identidade da Europa em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas representa a solidariedade 

e a harmonia entre os povos da Europa.  
Disponível em: <http://europa.eu/index_pt.htm>. Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado).  

 

A que se pode atribuir a contradição intrínseca entre o que propõe a bandeira da Europa e o cotidiano 

vivenciado pelas nações integrantes da União Europeia?  

a) Ao contexto da década de 1930, no qual a bandeira foi forjada e em que se pretendia a fraternidade 

entre os povos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial.  

b) Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito na bandeira nem sempre se coaduna com os conflitos 

e rivalidades regionais tradicionais.  

c) Ao fato de que Alemanha e Itália ainda são vistas com desconfiança por Inglaterra e França mesmo 

após décadas do final da Segunda Guerra Mundial.  

d) Ao fato de que a bandeira foi concebida por portugueses e espanhóis, que possuem uma 

convivência mais harmônica do que as demais nações europeias.  

e) Ao fato de que a bandeira representa as aspirações religiosas dos países de vocação católica, 

contrapondo-se ao cotidiano das nações protestantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 

8.   

 
 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 

esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 

mais clara ainda está em andamento. 

Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

9. As dificuldades de construção da paz no Oriente Médio estão ligadas a diversos conflitos históricos 

que marcaram a convivência dos povos da região ao longo do século XX. Assinale a opção que 

apresenta corretamente um desses conflitos: 

a) Na Palestina, a origem do conflito árabe-israelense remonta à Declaração Balfour (1917) que, ao 

final da Primeira Guerra Mundial, submeteu esse país à administração inglesa comprometida com 

a criação do Estado de Israel. 

b) No Egito, o protetorado francês sobre a monarquia árabe reinante impediu o golpe de estado 

liderado por Gamal Nasser, reconhecendo a soberania de Israel sobre o canal de Suez (1956). 

c) Em Israel, a Guerra dos Seis Dias (1967) acarretou a perda dos territórios da península do Sinai e da 

faixa de Gaza para a Coligação Árabe, o que agravou os conflitos na região até a devolução desses 

territórios pelos acordos de Camp David. 

d) No Líbano, a guerra civil (1975), que opôs cristãos, palestinos e muçulmanos, encerrou-se com a 

invasão jordaniana do território libanês e a divisão do norte do país entre a Síria e a Turquia. 

e) No Irã, a revolução liderada pelo aiatolá Khomeini (1979) substituiu a dinastia Pahlevi, aliada política 

e militarmente à União Soviética, por uma República Islâmica fundamentalista. 

10. "Trocaremos Terra por paz" 
Yitzhak Rabin 

A questão palestina envolve árabes e judeus em diversos conflitos e antagonismos, cujas origens 

históricas remontam, dentre outros fatos, à: 

a) subordinação do território palestino à tutela do governo britânico, envolvido com a criação de 

um Estado nacional judeu, expressa na Declaração Balfour (1917). 

b) ocupação militar do território palestino pelo Iraque como resultado da Primeira Guerra Árabe-

Israelense (1948-49), que desestabilizou politicamente a região. 

c) invasão da Península do Sinai, das colinas de Golã e da Palestina pelo Egito, liderada pelo 

presidente Nasser, durante a Crise do Canal, como de Suez (1956). 

d) imposição da autoridade policial da Organização para a Libertação da Palestina sobre os territórios 

da Cisjordânia e da faixa de Gaza, como resultado do acordo de paz que encerrou a guerra do 

Yom Kippur (1973). 

e) legalização da ocupação militar e administrativa exercida pela Síria sobre o sul do Líbano e a 

Palestina, reconhecida pelos Estados Unidos nos acordos de Camp David (1979). 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Palestinos acusam Israel de reter seus uniformes para as Olimpíadas 

Comitê Olímpico Nacional da Palestina acusou Israel de estar retendo os uniformes do país para a 

Olimpíada do Rio. De acordo com o secretário geral da entidade, Munther Masalmeh, autoridades 

israelenses estão impedindo que as vestimentas que os atletas usarão nos Jogos deixem a alfândega 

local.  

(...) 

Esta não é a primeira vez que os desentendimentos entre Israel e Palestina invadem o campo esportivo. 

Recentemente, os palestinos chegaram a pedir à Fifa que expulsasse Israel de seu quadro de membros 

por conta das restrições impostas pelo país a seus jogadores. 

Por outro lado, Israel chegou a denunciar que diversos atletas palestinos possuem vínculo com grupos 

radicais e que as restrições aplicadas pelo futebol local obedeciam considerações de segurança. 
O Tempo  01/08/2016 

 

Recentemente, durantes as Olimpíadas ocorridas na cidade do Rio Janeiro, houve um mal-estar em 

relação à delegação da Palestina, que desembarcou na cidade seu o uniforme de sua equipe. A 

retenção dos uniformes palestinos na alfândega de Israel, se relaciona com os conflitos entre palestinos 

e israelense que se intensificaram no século XX. Sobre esse aspecto, comente a criação do Estado de 

Israel e os conflitos em torno desse episódio. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c  

Os atentados de 11 de setembro foram utilizados como justificativa para uma série de intervenções 

militares norte americanos no Oriente Médio. Após os atentados, foram duas guerras preventivas 

executadas pelo EUA sem aprovação da ONU: Afeganistão (2002) e Iraque (2003). 

2. a 

Como evidenciado na imagem, a falta de recursos técnicos e tecnológicos de determinadas regiões do 

continente africano, ainda contribui para sua dependência em relação a Europa e os Estados Unidos. Esse 

cenário contribui para que muitas das riquezas do continente ainda sejam escoadas para outras nações. 

3. a 

O Tratado de Assunção estabeleceu a conexão dos Estados participantes por meio da livre movimentação 

de bens e serviços, tendo como objetivo ampliar o comércio entre os países signatários. 

4. b 

Mercosul ou Mercado Comum do Sul é um bloco econômico que surgiu em 1991 e foi criado por países 

da América do Sul. Os países que iniciaram o bloco foram: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Posteriormente, outros ingressaram, sendo um deles a Venezuela, em 2012.O principal objetivo do 

Mercosul é garantir que haja uma integração política, econômica e social entre os países membros, 

fortalecimento do vínculo entre os cidadãos do bloco, bem como melhoria da qualidade de vida de seus 

participantes. 

5. d 

Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que 

defende a não participação do estado na economia, justamente a principal crítica estabelecida a este 

modelo. 

6. a 

Podemos dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e 

as pessoas do mundo todo. Através deste processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, 

realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do 

planeta. 

7. b 

Apesar do equilíbrio intrínseco na bandeira, os conflitos e divergências internas entre os países membros 

existem, afetando-o.  

8. b 

Se durante a Guerra Fria tivemos um mundo bipolar, hoje, vemos ascender o mundo multipolar, no qual 

há uma multiplicação dos povos de poder político e econômico, a exemplo do G20. 

9. a 

Com a Declaração de Balfour, o governo da Grã-Bretanha  respalda pela primeira vez "o estabelecimento 

de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, dando início aos conflitos entre israelenses e palestinos 

na região. 

10. a 

A partir desta declaração se iniciam as disputas territoriais entre judeus e árabes na região da palestina.  

 

Questão contexto 

 

Nessa questão é importante mencionar o caráter antidemocrático da criação do Estado de Israel em 

território de maioria palestina e os conflitos subsequentes, devido às disputadas territoriais, como a 

Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur. 
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Tendências contemporâneas (Prosa) 
24/26 

out 
 

RESUMO   
 

 
As Tendências Contemporâneas 

As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de autores que exploram as diferentes formas de expressão na prosa, 

, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade e 

temática textuais. É difícil agrupar todos os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando essas 

tendências em nosso dia a dia.  

 
Rubem Braga 

 
Disponível em: <https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-

braga.jpeg> 

Considerado um dos maiores cronistas do Brasil, Rubem Braga (1913  1990) nasceu em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo. O autor formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão e foi no mundo das 

Letras que seu nome se consagrou. Entre as temáticas abordadas, há a de cunho intimista, que retrata 

bastante sobre a personalidade do autor associado aos momentos de introspecção que viveu ao longo da 

vida. Rubem Braga conferiu caráter poético à prosa e escreveu sobre temas amorosos e reflexivos, sempre 

valorizando elementos do cotidiano e o prosaísmo.  

 
Caio Fernando Abreu 

 

 
Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg>. 

 
Caio Fernando de Abreu (1948  1996) ganhou o coração de inúmeros leitores com seus textos de cunho 

intimista, linguagem leve e temática amorosa. O autor nasceu em Santiago do Boqueirão, em Rio Grande do 

Sul e, durante a década de 1970, período do regime militar, foi perseguido pela força policial e fugiu para a 

Europa, retornando ao Brasil alguns anos depois.  

 

http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg


 

 
L

it
. 

online alcançou popularidade com à inclusão de seus textos em inúmeros perfis 

e fanpages, graças a seu humor simples, falando de temas de interesse universal, como amor, sexo, solidão 

e morte, de maneira direta, sem rodeios. Trabalhou também para as revistas, Nova e Manchete. Colaborou 

ainda para os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e O Estado de São Paul  
Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/2016/03/10-citacoes-de-caio-fernando-abreu-que-todo-mundo-deveria-

conhecer.html>. 
Nelson Rodrigues 

 
Disponível em: <https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg>. 

 
Nelson Rodrigues (1912  1980) é tido como um dos maiores dramaturgos do país. Nelson foi cronista, 

romancista, folhetinista e teatrólogo. Muitos críticos o enxergam como um autor de cunho Modernista, mas 

Nelson Rodrigues também conquistou grande influência no que hoje se chama de teatro contemporâneo, 

uma vez que entre as temáticas abordadas se encontram a questão do adultério, da morte, do suicídio e do 

preconceito.  

 
Luís Fernando Veríssimo 

 

 
Disponível em: 

<http://1.bp.blogspot.com/PB6ljQRRaU/VprbUU2NJFI/AAAAAAAAWbU/T49R44N3Brw/s1600/Luis%2BFernando%2BVeri

ssimo%2B-%2Bfoto%2BEduardo%2BNicolau%2B_%2BEstadao.jpg>. 

 
Luís Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, é escritor, cartunista, humorista, tradutor e além de 

cronista, músico. É considerado um dos escritores mais populares do país e suas crônicas ficaram conhecidas 

pelo caráter humorístico, sendo publicadas em diversos jornais, como por exemplo, O Globo e Estadão. Seus 

cartuns também abordam as temáticas sociais, culturais e políticas vigentes, sempre incitando o humor e a 

ironia a fim de provocar a reflexão no leitor.  

 

 

https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg
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Lygia Fagundes Telles 

 

 
Disponível em: <https://ogimg.infoglobo.com.br/in/18601274-1bd-874/FT1086A/420/Lygia-Fagundes-Telles.jpg>. 

 
Nascida em São Paulo, a autora Lygia Telles é uma grande romancista e contista brasileira. Em 1985, tornou-

se a terceira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e sua literatura explora, de forma intimista, 

a psicologia feminina, o universo urbano e as relações interpessoais. Além disso, em 2016, aos 92 anos de 

idade, Lygia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao prêmio Nobel de 

Literatura. 
Lygia Fagundes Telles, de 92 anos, recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como o Camões (2005), 

e o Jabuti (1966, 1974 e 2001). Ela tem obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, 

polonês, sueco, tcheco, português de Portugal, além de adaptações de suas obras para o cinema, teatro e 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html>. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar 

no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de 

ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia 

de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 

podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é 

uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um 

perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 

com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 

a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um 

vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a preposto 

ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

 
a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 
b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 
c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 
d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 
e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 

 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html
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2. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana: 

 Como é o negócio? 
De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

 Deus me livre, não! Hoje não ... 
Abílio interpelou a velha: 

 Como é o negócio? 
Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. 

Ele se chegou: 
 Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os 

filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. 
O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu 

à janela e o vizinho repetiu: 
 Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 
 Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 
a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 

 
Texto para as questões 3 e 4. 

 
Silogismo 
Um salário-mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas públicas, comprometeria o 

programa de estabilização do Governo, quebraria a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente 

desmancharia o penteado do Malan. Quem prega um salário-mínimo maior o faz por demagogia, 

oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem 

o reajuste possível, nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da 

população brasileira vive de um mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que o impedem de 

ser maior não vão mudar tão cedo, eis-nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com mais da 

metade da sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos condenados a uma 

lógica do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é 

criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se 

devem à tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm 

uma política econômica solidamente fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada 

na fome dos outros. O país só é viável se metade da sua população não for. (...)  
VERÍSSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000. 

Silogismo: S. m. Lóg. Dedução formal tal que, postas duas proposições, chamadas premissas, delas se 

tira uma terceira, nelas logicamente implicada, chamada conclusão.  
FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

3. Considerando essa definição, pode-se concluir que o silogismo a que se refere o título do texto é 

encontrado em: 
a) Boa parte da população sobrevive com apenas um salário-mínimo e o salário-mínimo não dá para 

viver; então, há circunstâncias que impedem o salário de ser maior. 

b) Precisamos manter nosso prestígio com a comunidade financeira internacional; temos homens 

honrados e capazes; então, é preciso resistir a apelos emocionais da sociedade. 

c) Um salário-mínimo maior prejudicaria o país; o salário-mínimo impõe miséria a grande parte da 

população; então, o país necessita da miséria de grande parte da sua população. 

d) O salário mínimo não garante vida digna para a maioria da população; o salário não aumenta mais 

por exigência do mercado internacional; então, é preciso alterar esse modelo econômico. 
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4. O texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, dentre outros, pelo recurso da ironia. 
A qualidade que constitui uma ironia, no texto, é: 
a)  
b)  
c)  
d)  

5. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a 

fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em 

estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de 

cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 
 Quantos são aqui? 

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 

 Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. 
E outro: 

 Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 

 
E outro: 

 Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua 

saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3 São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento). 

 
O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio histórico  o recenseamento , apresenta 

característica marcante do gênero crônica ao 
a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma 

coisa por meio de outra. 

b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 

c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente 

e revelando-os pouco a pouco. 

d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do 

cotidiano, para manter as pessoas informadas. 

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe 

tratamento estético. 

6. Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro. No princípio. As mulheres, principalmente as mortas do 

álbum, eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda, ah, difícil encontrar família mais 

perfeita. A nossa família, dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, lançando 

em redor olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. [ ... ]  
Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite negra da rebelião, fiquei 

furiosa. [ ... ] 
É mentira, é mentira!, gritei tapando os ouvidos. Mas Margarida seguia em frente: tio Maximiliano se 

casou com a inglesa de cachos só por causa do dinheiro, não passava de um pilantra, a loirinha feiosa 

era riquíssima. Tia Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem, ela queria 

homem e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o convento abriu-lhe as 

portas com loucura e tudo. "E tem mais coisas ainda, minha queridinha", anunciou Margarida fazendo 

um agrado no meu queixo. Reagi com violência: uma agregada, uma cria e, ainda por cima, mestiça. 

Como ousava desmoralizar meus heróis? 
TELLES, L. F. A estrutura da bolha de sabão. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lygia Fagundes Telles configura e desconstrói 

modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo familiar descortina um (a) 
a) convivência frágil ligando pessoas financeiramente dependentes. 
b) tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca. 
c) pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. 
d) tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios. 
e) velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. 
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Texto para as questões 7, 8 e 9. 

 
Certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo:  

  
O marido baixou a cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que 

a distância é o esquecimento. Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu 

como um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia 

miserável. Viu, por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha 

sede e queria beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre, uma menina 

linda, linda. Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um delírio. O amor começou 

ali. Um amor que não tinha fim, nem princípio, que começara muito antes e continuaria muito depois. 

Não houve uma palavra entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do outro. Mas, pouco a pouco, 

o brasileiro foi percebendo esta verdade: - são as palavras que separam. Durou um ano o amor sem 

palavras. Os dois formavam um maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar 

para o Brasil. Foi também um adeus sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria 

seguir o navio eternamente. Ele ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina 

não voltou. Morreu só, tão só. Passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo.  
RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia: novas confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

7. Há uma  o amor 

 

Essa aparente contradição se desfaz se procurarmos interpretar o texto relacionando-o aos 
seguintes versos da poesia brasileira: 
a)  

 
b) a imortal, posto que é chama 

 
c)  

és bela  eu moço; tens amor   
d)  

e mais aguda seta que o des  

8. O pequeno conto de Nelson Rodrigues narra o improvável encontro entre um milionário brasileiro e 

uma menina miserável do interior da China. O caráter improvável desse encontro pode ser lido como 

uma metonímia que tem função central na constituição do sentido do texto. 
Essa função é a de: 
a) revelar as obsessões do autor 
b) marcar as repetições da narrativa 
c) negar um amor para afirmar outro 
d) ressaltar a dificuldade dos encontros amorosos 

9. O narrador de um conto assume determinados pontos de vista para conduzir o seu leitor a observar o 

mundo sob perspectivas diversificadas. No conto de Nelson Rodrigues, a narrativa busca emocionar o 

leitor por meio do seguinte recurso: 
a) expressa diretamente o ponto de vista do personagem milionário 
b) expressa de maneira indireta o ponto de vista da personagem chinesa 
c) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o do narrador 
d) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o da personagem chinesa 
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10. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. De fato, se desejamos escapar à crença de 

que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua 

percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro 

seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal 

como ele é: a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 

globalização. Este mundo globalizado, visto como fábula, constrói como verdade um certo número 

de fantasias. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias 

realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias  para aqueles que 

realmente podem viajar  também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o 

mundo houvesse se tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é 

apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são 

aprofundadas. O mundo se torna menos unido, tornando também mais distante o sonho de uma 

cidadania de fato universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Na verdade, para a maior 

parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O 

desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade 

de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. 

Novas enfermidades se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. 

Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais 

humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência 

dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia 

para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas 

poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos.  
MILTON SANTOS Adaptado de Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 

Record, 2004. 

No primeiro parágrafo, o autor apresenta uma caracterização negativa do mundo atual, ao mesmo 

tempo que propõe um procedimento de análise desse contexto que permitiria superá-lo. Esse 

procedimento de análise está explicado em:  
a) contestação de práticas históricas que geram injustiças sociais  
b) simulação de cenários futuros que possibilitem novas relações humanas  
c) formulação de conceitos gerais que simplifiquem uma tese controversa  
d) delimitação de aspectos distintos que compõem um problema complexo 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
 

 
 

O cartum em questão é do cartunista e cronista Luís Fernando Veríssimo que, em geral, usufrui do teor 

humorístico de seus textos para fazer uma crítica política, social e/ou cultural. Explique, com suas 

palavras, a crítica de Veríssimo à política dos dias atuais. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. e  

Manoel de Barros se utiliza do lúdico em suas poesias o que o aproxima da fala coloquial e da oralidade. 

2. c  

A crônica aborda criticamente a questão da fofoca, temática recorrente entre texto sobre vizinhos, já que 

a tradição popular é a de que essa relação é comum.  

3. c  

A alterativa demonstra raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições 

(premissas), das quais se obtém por inferência uma terceira (conclusão). 

4. d  

sobrevivência.  

5. e 

A crônica é um texto híbrido que transita por diferentes funções sociais. Nesse caso, se utiliza de um fato 

histórico para retratar problemas sociais de forma ironizada.  

6. c  

O texto apresenta denúncias verdadeiras a fatos ocultados por conveniências e convenções sociais.  

7. b  

A questão aqui é o entendimento subjetivo e não literal do tempo e sua duração.  

8. d 

A improbabilidade do acontecimento reforça a dificuldade dos encontros amorosos de forma mimética.  

9. c 

O narrador se mistura ao personagem como estratégia textual.  

10. d  

A partir de pequenas análises, seria possível chegar ao cerne do problema.  

 

Questão Contexto 

 
Com comparação metafórica com a 

política vigente. Luís Fernando Veríssimo utiliza o humor para denunciar os casos de corrupção dos 

dirigentes políticos, por meio da condição e recompensa, uma vez que a imparcialidade política é 

questionável, já que os governantes utilizam seus poderes para uso próprio, diminuindo os investimentos 

que deveriam ser destinados ao bem-estar da população. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide 

reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 

10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas 

em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com 

o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. Atendendo o pedido do arquiteto, o 

carpinteiro deverá produzir  

a) 105 peças.  

b) 120 peças.  

c) 210 peças.  

d) 243 peças.  

e) 420 peças. 

2. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar 

refil contendo 3 mL de 

insulina, como mostra a imagem. 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação, 

é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente 

foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o número 

máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?  

a) 25  

b) 15  

c) 13  

d) 12  

e) 8 

3. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa 

escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados 

para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, 

uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o 

entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é  

a) 23,7%  

b) 30,0%  

c) 44,1%  

d) 65,7% 

e) 90,0% 
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4. O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo 

devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e 

cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total 

de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas). 

 
De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 

tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de  

a) 16,0.  

b) 22,9.  

c) 32,0.  

d) 84,6.  

e) 106,6. 

5. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, 

com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos 

recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor 

devido antes do pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 

e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a 

ser pago ao banco na décima prestação é de  

a) 2 075,00.  

b) 2 093,00.  

c) 2 138,00.  

d) 2 255,00.  

e) 2 300,00. 

6. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e 

registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em 

relação ao mês de maio de 2012. 

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de  

a) 4,129 x 10³ 

b) 4,129 x 106  

c) 4,129 x 109 

d) 4,129 x 1012  

e) 4,129 x 1015 
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7. A expressão 

dose do adulto: 

 
Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de 

adulto é de 60 mg. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no 

prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrada a ela uma dose de 14 mg de um 

medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à 

criança estava correta. Então, a enfermeira deverá ministrar uma dosagem do medicamento X, em 

miligramas, igual a  

a) 15.  

b) 20.  

c) 30.  

d) 36.  

e) 40. 

8. Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 

anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada 

foi de R$ 1 202,00. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1 % 

do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais 

dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total.  
Disponível em: <www.estadao.com.br>. Acesso em: 16 nov. 2011 (adaptado).  

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% 

mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres?  

a) 240,40  

b) 548,11  

c) 1 723,67  

d) 4 026,70  

e) 5 216,68 

 

9. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400  100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção.  

Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente 

seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O preço p, 

em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

a) R$ 0,50 p  R$ 1,50  

b) R$ 1,50 p  R$ 2,50  

c) R$ 2,50 p  R$ 3,50  

d) R$ 3,50 p R$ 4,50  

e) R$ 4,50 p  R$ 5,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

10. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar 

a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8 000 unidades de um 

determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquiri - do novas máquinas e 

aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, 

garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no 

ano t de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina 

o número de unidades produzidas P em função de t, para t>1? 
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Exercícios  
 

1. e 

Encontrando o MDC entre os números 540, 810 e 1080, achamos 270. Assim, o comprimento de 

cada peça deverá ser divisor de 270 cm, logo, cada peça terá 135 cm. Logo, a quantidade de 

peças obtidas é de: (40 . 540 + 30 . 810 + 10 . 1080) / 135 = 420 peças. 

2. a 

Calculando a quantidade de insulina por aplicação: 

(10×0,01)+0,02 = 0,12mL 

O frasco tem 3mL, 3/0,12 = 25 aplicações. 

3. d 

A probabilidade de nenhum dos 3 alunos responder a pergunta é de: 70% . 70% . 70% = 34,3%, 

assim, a probabilidade pedida é dada por 100%  34,3% = 65,7%. 

4. c 

Analisamos os gráficos e percebemos que a quantidade de embalagens recicladas para 

 

5. d 

Temos que, na décima prestação, o valor devido é de 175 500. Calculando os juros, temos 1% 

de 175500 = 1755. Logo, na décima prestação o valor será de 1755 + 500 = 2255. 

6. c 

Sabe-se que 1 tonelada = 1000 kg e milhões é representado por 106. Assim, passando 4,129 

milhões de toneladas para kg, temos 4,129.109. 

7. b 

Usando a expressão dada no enunciado, temos do prontuário: 

42.i/(i + 12) = 14 

i = 6.] 

Assim, como a idade da criança é de 6 anos, a dosagem será (60.6)/(6 + 12) = 20. 

8. e 

A renda média de um brasileiro de 10 anos ou mais que teve algum rendimento é de: 

1,1%.1202/10%.p = 132,22 

A renda média de um brasileiro mais rico é de: 44,5%.1202.p/10%.p = 5348,90 

Assim, a diferença entre as médias será de 5.216,68 reais. 

9. a 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos 

e essa arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400  100p).p = 300 

p²  4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu 

preço reduzido para 1 real. 

10. e 

O número de unidades produzidas forma uma PG em função do tempo decorrido, em que o 

primeiro termo é 8000 e a razão é 1,5. Assim, a lei de formação desse número de unidades é 

dada por p = 8000 . (1,5)t-1. 
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EXERCÍCIOS   
 

1. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas 

respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 

 
A mediana dos tempos apresentados no quadro é  

a) 20,70.  

b) 20,77.  

c) 20,80.  

d) 20,85.  

e) 20,90. 

2. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão 

distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um 

mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para 

a distribuição dos ingressos:  

1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;  

2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;  

3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos). O número mínimo de 

escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é  

a) 2.  

b) 4.  

c) 9.  

d) 40.  

e) 80. 

3. Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião do condomínio, a 

construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilín - drico, com 3 m de altura e 2 m 

de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 m³ de água, mantendo o formato 

cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada. Utilize 3,0 

volume desejado?  

a) 0,5  

b) 1,0  

c) 2,0 

d) 3,5  

e) 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

4. Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada 

candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das 

pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. 

 
A ordem de classificação final desse concurso é  

a) A, B, C, E, D.  

b) B, A, C, E, D.  

c) C) C, B, E,A, D.  

d) C, B, E, D, A.  

e) E, C, D, B, A. 

5. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva, em milímetros, em 

determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada 

em 1 m², ou seja, se o índice for de 10 mm, significa que a altura do nível de água acumulada em um 

tanque aberto, em formato de um cubo com 1 m² de área de base, é de 10 mm. Em uma região, após 

um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato 

cilíndrico, com raio 300 mm e altura 1 200 mm, era de um terço da sua capacidade. Utilize 3,0 como 

aproximação para 

é de  

a) 10,8.  

b) 12,0.  

c) 32,4.  

d) 108,0.  

e) 324,0. 

6. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da 

medida 3 mm. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras: 3,10 mm; 3,021 mm; 2,96 mm; 2,099 

mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será, em milímetros, de  

a) 2,099.  

b) 2,96.  

c) 3,021.  

d) 3,07.  

e) 3,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

7. Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o 

site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, 

disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas 

disponíveis são as mostradas em branco. 

 
O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por 

 

8. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação 

médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir 1 copo de água de 150 mililitros a 

cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado 

comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos:  

Garrafa I: 0,15 litro  

Garrafa II: 0,30 litro  

Garrafa III: 0,75 litro  

Garrafa IV: 1,50 litro  

Garrafa V: 3,00 litros 

A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação 

médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. Qual o tipo de 

garrafa escolhida pela paciente?  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

e) V 
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9. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um 

reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para 

abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome, diariamente, 0,08 m³ de água. Para 

que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima, em litros, do reservatório a ser 

construído deve ser  

a) 16. 

b) 800.  

c) 1 600.  

d) 8 000.  

e) 16 000.  

10. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia 

que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um 

exame antidoping. Foram propostos três modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo: 

Modo I: sortear três atletas dentre todos os participantes; Modo II: sortear primeiro uma das equipes 

e, desta, sortear três atletas; Modo III: sortear primeiro três equipes e, então, sortear um atleta de cada 

uma dessas três equipes. Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados 

e que P(I), P(II) e P(III) sejam as probabilidades de o atleta que utilizou a substância proibida seja um 

dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo I, II ou III. Comparando-se essas 

probabilidades, obtém-se  
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Exercícios  
 

1. d 

Colocando os tempos em ordem crescente, temos: 20,50; 20,60; 20,60; 20,80; 20,90; 20,90; 20,90; 20,96. 

Queremos a mediana de uma distribuição de um número par de elementos, assim, temos que os termos 

centrais são 20,80 e 20,90, então, fazendo a média entre eles, temos 20,85. 

2. c 

Fazendo o mdc entre 400 e 320, temos que esse valor será 80, logo, cada escola terá 80 ingressos, assim 

os 720 ingressos serão distribuídos entre 9 escolas. 

3. c 

Sabemos que o volume de um cilindro é dado pela fórmula ².H 

A cisterna possui 1m de raio da base e 3m de altura. 

Como o novo ².3 = 81. 

 

9r² = 81 

r = 3. 

4. b 

Calculando as médias dos candidatos, temos: 

A -> 4 . 90 + 60 / 5 = 84 

B -> 4 . 85 + 85 / 5 = 85 

C -> 4. 80 + 95 / 5 = 83 

D -> 4. 60 + 90 / 5 = 66 

E -> 4. 60 + 100 / 5 = 68 

Logo, a ordem de classificação será a da alternativa B. 

5. d 

O volume de água da chuva acumulado na lata cilíndrica de raio 300 mm é de: ⅓ . (  . 300²) . 1200  

108.000.000 mm³. 

Logo, a altura desse mesmo volume num tanque de base quadrada de 1m² de área é dada por: 

x . 1000 . 1000 = 108.000.000 

x = 108 mm. 

6. c 

Basta avaliar qual número está menos distante do valor 3mm. 

7. a 

Para encontrar o número de maneiras de se escolher 7 lugares em 9 possíveis é dado por: C9
7 = 9!/7!.2! 

Para cada uma das maneiras possíveis, podemos permutar as pessoas que ocuparão esses 7 lugares, 

então, temos que o número de maneiras será de: 7!.9!/7!.2! = 9!/2! 

8. d 

A paciente deve tomar um copo de água a cada meia hora, durante 10 horas, então, ela terá tomado 20 

copos de água ao final dessas horas. O volume de água que essa paciente terá ingerido será de 20 . 150 

ml = 3000 ml = 3 l, logo, ela deve escolher a garrafa IV, pois duas delas seriam equivalentes a 3 l. 

9. e 

Cada pessoa consome 0,08 m³, logo, 10 irão consumir 10.0,08 = 0,8 m³ por dia. Durante 20 dias serão 

0,8.20 = 6 m³. 

Para passar de m³ para litros multiplica por 1000: 16×1000 = 16000L 

10. e 

Temos 20 equipes, cada uma com 10 atletas, logo, 200 atletas no total. 

Temos que: 

P(I) = 3 . 1/200 . 199/199 . 198/198 = 3/200. 

P(II) = 1/20 . 3 . 1/10 . 9/9 . 8/8 = 3/200, pois a probabilidade da equipe do atleta ser sorteada é de 1/10. 

P(III) = 3. 1/20 . 19/19 . 18/18 . 1/10 . 10/10 . 10/10 = 3/200, pois a equipe desse atleta pode ser a primeira a 

segunda ou a terceira sorteada, e a probabilidade dele ser sorteado na equipe é de 1/10. 

Assim, temos P(I) = P(II) = P(III). 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície, 

conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa 

desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por I(x) = k . sen(x) sendo k uma 

constante, e supondo-se que X está entre 0° e 90º. 

 
Quando x = 30º, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? 

a) 33% 

b) 50% 

c) 57% 

d) 70% 

e) 86% 

2. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente. 

 
A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 

a) 192. 

b) 300. 

c) 304. 

d) 320. 

e) 400. 
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3. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto 

cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com 

diferentes dimensões, conforme descrito: 

 

 

 

 Caixa 4: 82 cm x 95 cm x 82 cm 

 

 

O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre 

em seu interior. 

A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

4. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação 

quando feito em vias urbanas. 

Caminhão entala em viaduto no Centro 

Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de 

Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse 

veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na 

foto. 

 
Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma 

carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do 

empilhamento dos canos. 

 
A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total 

do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto. 

Considere 1,7 como aproximação para 3  

Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar com 

segurança sob seu vão? 

a) 2,82. 

b) 3,52. 

c) 3,70. 

d) 4,02. 

e) 4,20 
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5. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água 

cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL desse produto para cada 1 000 L de 

água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de 

profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectivamente. 

 dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. A quantidade desse 

produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações 

técnicas é 

a) 11,25. 

b) 27,00. 

c) 28,80. 

d) 32,25. 

e) 49,50. 

6. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse 

desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, 

um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, 

ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120o. A ponta seca 

está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do 

compasso está representada pelo ponto A conforme a figura. 

 
Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a 

indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material 

a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. 

 
O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 
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7. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão 

marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares 

dessa tela, que é usada apenas nas laterais. 

 

 
Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 

a) 1 e 49 

b) 1 e 99 

c) 10 e 10 

d) 25 e 25 

e) 50 e 50 

8. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro 

medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica 

do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o 

melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de 

pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que 

serão afixados os doces. 

 
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h, em 

centímetro, igual a 

a) 
91

5
2

−   

b) 10 91−  

c) 1 

d) 4 

e) 5 
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9. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada 

para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite 

água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram, sobre 

rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada 

torre move-se com velocidade constante. 

 
Um pivô de três torres (T1, T2 e T3) será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres 

consecutivas bem como da base à torre T1 são iguais a 50 m. O fazendeiro pretende ajustar as 

velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como 

 

Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser, em metro por hora, de 

a) 12, 24 e 36. 

b) 6, 12 e 18. 

c) 2, 4 e 6. 

d) 300, 1200 e 2700. 

e) 600, 2400 e 5400. 

10. Um sólido geométrico foi construído dentro de um cubo de aresta 8, de maneira que dois de seus 

vértices, P e Q, sejam os pontos médios, respectivamente, das arestas AD e BC, e os vértices da face 

superior desse sólido coincidam com os vértices da face superior do cubo, como indicado na figura 

abaixo.  

 
O volume desse sólido é:  

a) 64.  

b) 128.  

c) 256.  

d) 512.  

e) 1024. 
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PUZZLE 
 

Como tirar 4 de 4 de modo que sobre 8? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O valor máximo será quando x = 90º, então i = k.1= k  

Quando x = 30º, teremos i=k.(½)= k/2 

Logo, a variação será de 50% 

2. c 

Observe vista superior das taças organizadas sobre a bandeja. 

Os diâmetro das bases das taças mede 8cm. São quatro taças. Mais 1cm de distância entre a borda da 

taça e a extremidade da base da mesma. 

Logo, a área é dada por: 

A = 8x(8×4+6) = 304 

3. c 

A caixa que dar a menor diferença volumétrica em relação ao objeto cúbico citado é a de número 3. 

4. d 

Altura mínima do viaduto H = r+r+h1+h2+h3 

Onde: h1=altura do triângulo equilátero formado pela ligação dos centros das circunferências  

h2=altura do solo até a carroceria. 

h3=distância do viaduto ao topo do veículo 

 H=0,6+0,6+0,6.1,7+0,5 = 4,02 

5. b 

De acordo com o enunciado temos que o volume de água na piscina é igual a: 

V = 5.3.1,2 = 15.1,2 = 18 m³ = 18 000 l  

Logo, a quantidade de produto será: (18 000.1,5) / 1 000 = 27 ml  

6. d 

Utilizando lei dos cossenos no triângulo ABC: 

BC²=10²+10²-2.10.10.COS120º 

BC=10.1,7 

BC=17 

7. d 

O perímetro vale 100, ou seja, 2x+2y=100, logo x+y=50. 

A área A=x.y. 

Fazendo y=50-x temos que a A=x(50-x)= -x²+50x. 

Calculando o x do vértice temos -50/-2=25. 

Assim x=25 e y=25 

8. c 

Observando o triângulo pitagórico OAB, temos OA=4  

logo: h+4=5      

h=1 

9. a 

Considerando a torre T1, temos  

 

Logo v=300/25 = 12m/h 

10. c 

O cubo e o prisma têm a mesma base. Logo, situação o volume do prisma é igual ao volume do cubo 

dividido por 2 

2

cubo

prisma

V
V =      

2

512
=prismaV      256=prismaV  
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Puzzle 

O problema não diz que devemos usar números. 

Tirando os quatro cantos de uma folha de papel, ficamos com oito.  
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Professor: Eduardo Valladares 

Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Puglieri  
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Simulação de prova: questões inéditas 
25 

out 
 

RESUMO 
 

 

Com a proximidade do Enem e essa reta final de estudos, chegou o momento de colocar em prática os 

conhecimentos reunidos ao longo desse ano de estudos! Por isso, os exercícios de hoje são voltados para a 

variedade temática da prova de linguagens do Enem. Vamos lá? 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. No terreiro das Palmas arde a grande fogueira. 

É noite de São João: 

Noite das sortes consoladoras, dos folguedos ao relento, dos brincados misteriosos: 

Noite das ceias opíparas; dos roletes de cana, dos milhos assados e tantos outros regalos: Noite, enfim, 

dos mastros enramados, dos fogos de artifício, dos logros e estripulias. 

Outrora, na infância deste século, já caquético, tu eras festa de amor e da gulodice, o enlevo dos 

namorados, dos comilões e dos meninos, que arremedavam uns e outros. 

As alas da labareda voluteando pelos ares como um nastro de fitas vermelhas que farfalham ao vento 

na riçada cabeça de linda caipira, derramam pelo terreiro o prazer e o contentamento. 
José de Alencar 

 O trecho acima foi retirado do romance T I L, de José de Alencar. Levando em consideração o tipo 

textual, podemos considera-lo, predominantemente, 

a) dissertativo 

b) narrativo 

c) argumentativo 

d) descritivo 

e) analítico 

2. TEXTO I 
É o amor 
Eu não vou negar que sou louco por você  
Tô maluco pra te ver  
Eu não vou negar  

 

Eu não vou negar sem você tudo é saudade  
Você traz felicidade  
Eu não vou negar  

 

*Eu não vou negar você é meu doce mel  
Meu pedacinho de céu  
Eu não vou negar 

 Zezé di Camargo e Luciano 

TEXTO II 

Valsa Brasileira 
Vivia a te buscar 
Porque pensando em ti 
Corria contra o tempo 
Eu descartava os dias 
Em que não te vi 
Como de um filme 
A ação que não valeu 
Rodava as horas pra trás 
Roubava um pouquinho 
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E ajeitava o meu caminho 
Pra encostar no teu 

Chico Buarque 

Levando em consideração as duas letras de música, é incorreto afirmar que 
a) A primeira letra é mais confessional e denotativa, voltada para a comunicação de massa. 

b) A segunda letra é mais elaborada poeticamente. 

c) Em ambas as letras predomina a função emotiva da linguagem. 

d) A segunda letra faz o leitor refletir sobre as palavras e a sua organização. 

e) A primeira letra desperta estranhamento no leitor, causado pelo uso de metáforas amorosas. 

3. Quero te entender, meu filho, mas já não entendo nada. 

- Misturo coisas quando falo, não desconheço, são as palavras que me empurram, mas estou lúcido, 

pai, sei onde me contradigo, piso quem sabe em falso, pode até parecer que exorbito, e se há farelo 

nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Mesmo confundindo, nunca me perco, 

distingo para o meu uso os fios do que estou dizendo. 
Lavoura Arcaica, Raduan Nassar 

 

a) predomina a linguagem denotativa 

b) a função conativa está em evidência 

c)  

d) o sujeito das orações está explícito 

e) a fala do filho é paradoxal 

4. Não há vagas (fragmento) 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira 
Ferreira Gullar 

No poema, o artigo definido tem por função 

a) generalizar o significado dos substantivos 

b) especificar os termos subsequentes, delimitando-os 

c) substantivar termos 

d) enfatizar os substantivos comuns como marcadores de tempo 

e) indicar substantivos próprios 

5. Já vos falei na nobreza doutoral desse país; é lógico, portanto, que vos fale do ensino que é ministrado 

nas suas escolas, donde se origina essa nobreza. Há diversas espécies de escolas mantidas pelo 

governo geral, pelos governos provinciais e por particulares. Estas últimas são chamadas livres e as 

outras oficiais, mas todas elas são equiparadas entre si e os seus diplomas se equivalem. Os meninos 

ou rapazes, que se destinam a elas, não têm medo absolutamente das dificuldades que o curso de 

qualquer delas possa apresentar. Do que eles têm medo, é dos exames preliminares. 
 Passando assim pelo que nós chamamos preparatórios, os futuros diretores da República dos Estados 

Unidos da Bruzundanga acabam os cursos mais ignorantes e presunçosos do que quando para lá 

quando alguém lhes diz: 

  

 É formado?  

 Não.  

 Ahn!  

Raciocina ele muito bem. Em tal terra, quem não arranja um título como ele obteve o seu, deve ser 

muito burro, naturalmente.   

Apesar de não ser da Bruzundanga, eu me interesso muito por ela, pois lá passei uma grande parte da 

minha meninice e mocidade. 

Meditei muito sobre os seus problemas e creio que achei o remédio para esse mal que é o seu ensino. 

Vou explicar-me sucintamente. 
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O Estado da Bruzundanga, de acordo com a sua carta constitucional, declararia livre o exercício de 

qualquer profissão, extinguindo todo e qualquer privilégio de diploma.   

Quem quisesse estudar medicina, freqüentaria as cadeiras necessárias à especialidade a que se 

destinasse, evitando as disciplinas que julgasse inúteis. Aquele que tivesse vocação para engenheiro 

de estrada de ferro, não precisava estar perdendo tempo estudando hidráulica. Cada qual organizaria 

o programa do seu curso, de acordo com a especialidade da profissão liberal que quisesse exercer, 

com toda a honestidade e sem as escoras de privilégio ou diploma todo poderoso. 

Semelhante forma de ensino, evitando o diploma e os seus privilégios, extinguiria a nobreza doutoral; 

e daria aos jovens da Bruzundanga mais honestidade no estudo, mais segurança nas profissões que 

fossem exercer, com a força que vem da concorrência entre homens de valor e inteligência nas 

carreiras que seguem. 
 BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. São Paulo: Ática, 1985. Pág. 49-51. Adaptado. 

 No primeiro parágrafo do texto, a função da linguagem predominante é: 

a) poética, pelo uso de neologismos. 

b) referencial, pois transmite uma informação objetiva. 

c) emotiva, já que o emissor está em foco. 

d) fática, por causa da interlocução. 

e) metalinguística, pois o código está em evidência. 

6.  
a) s -se coesivamente às escolas mantidas pelo governo geral. 

b) a organização das ementas dos cursos superiores incluía algumas disciplinas desnecessárias. 

c) os estudantes eram obrigados pelo governo a prestar uma prova final de avaliação dos cursos. 

d)  

7. Senhor, não deixes que se manche a tela 
Onde traçaste a criação mais bela 
De tua inspiração. 
O sol de tua glória foi toldado... 
Teu poema da América manchado, 
Manchou-o a escravidão. 

Castro Alves 
A poesia de Castro Alves tratava a temática da escravidão como uma denúncia de injustiça social, 

sendo a solução pertencente à esfera divina. Assinale a passagem em que, diferentemente da postura 

de Castro Alves, o negro é construtor ativo de sua liberdade 
a) Por que chora o homem?/Que choro compensa/o mal de ser homem? (Carlos Drummond de 

Andrade) 

b) Eu sou carvão!/E tu acendes-me, patrão/Para te servir eternamente como força motriz/Mas 

eternamente não/Patrão (Craveirinha) 

c) Das velas/Que conduziam pelas estrelas negras/O pálido escaravelho/Dos mares/Cada 

degredado era um rei/ Magro insone incolor/Como barro (Oswald de Andrade) 

d) Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém./Todos tiveram pai, todos tiveram mãe./Mas eu, 

que nunca principio nem acabo,/Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo (José Régio) 

e) Cantando os homens/Perdidos em aventuras da vida/Espalhados por todo o mundo!/Em 

Lisboa?/Na América?/No Rio? (Francisco José Tenreiro) 

8. Soneto de separação 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

 

De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama. 

 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 
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E de sozinho o que se fez contente. 

 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 
Vinícius de Morais 

Sobre o poema, é incorreto afirmar que 

a) há uso de anáforas que dão o tom de cadência melódica. 

b) emprega antíteses para caracterizar emoções fortes. 

c) é constituído de versos decassílabos, imprimindo ritmo cadenciado e forte. 

d)  

e) utiliza rimas cruzadas e alternadas em todas as estrofes para garantir musicalidade e ritmo. 

9. A maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Desde 1924, seu percurso é de 42,195 

km. Tudo começou no ano de 490 a.C., quando os soldados gregos e persas travaram uma batalha 

que se desenrolou entre a cidade de Maratona e o mar Egeu. A luta estava difícil para os gregos. 

Comandados por Dario, os persas avançavam seu exército em direção a Maratona. Milcíades, 

o comandante grego, chamou o soldado Fílcides para pedir reforços. Ele levou o apelo de cidade em 

cidade até chegar a Atenas, 40 km distante. Com os reforços, os gregos venceram. Milcíades ordenou 

que Fílcides fosse outra vez a Atenas para informar que tinham vencido a batalha. Quando Fílcides 

c  
DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos, São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 197. 

No texto, de natureza informativa, 

a) os dois primeiros períodos são dissertativos e os seguintes são narrativos. 

b) descrição, argumentação e narração estão entrelaçadas nos fatos apresentados. 

c) os três primeiros períodos são argumentativos e os seguintes são narrativos. 

d) os segmentos argumentativos e descritivos predominam. 

e) todos os períodos constituem-se como narrativas. 

10. João Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado 

publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo 

dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando 

para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida 

mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha 

que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas?"  
Disponível em: http://adorocinema.com. Acesso em: 4 out. 2011.  

Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo 

para despertar o interesse do leitor pelo filme? 

a)  

b)  

c) ara contrapor ideias.  

d) A finalização do texto com a frase de efeito  

e) 

protagonista. 
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11.  

 
Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos 

desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de  

a) as crianças frequentarem a escola regularmente.  

b) a formação leitora começar na infância.  

c) a alfabetização acontecer na idade certa.  

d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.  

e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura 

12. O homem disse, Está a chover, e depois, Quem é você, Não sou daqui, Anda à procura de comida, 

Sim, há quatro dias que não comemos, E como sabe que são quatro dias, É um cálculo, Está sozinha, 

Estou com o meu marido e uns companheiros, Quantos são, Ao todo sete, Se estão a pensar em ficar 

conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos, Só estamos de passagem, Donde vêm, Estivemos 

internados desde que a cegueira começou, Ah, sim, a quarentena, não serviu de nada, Por que diz isso, 

Deixaram-nos sair, Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos 

vigiavam tinham desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar, 

toda a gente está cega, Toda a gente, a cidade toda, o país, 
José Saramago, Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Cia. das Letras, 1995 

A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a 

violação de determinadas regras de pontuação 

a) revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero 

romance. 

b) provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. 

c) singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. 

d) representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. 

e) colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. 

13. Um cachorro cor de carvão dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama da 

Praça Vinte e Um de Abril. O sol bate na frente dos degraus cinzentos da escadaria que sobre a encosta 

do morro até a Igreja da Matriz. A ladeira de paralelepípedos curta e íngreme ao lado da igreja passa 

por um galpão de barcos e por uma casa de madeira pré-moldada. Acena para a velhinha marrom que 

toma sol na varanda sentada numa cadeira de praia colorida. O vento nordeste salgado tumultua as 

árvores e as ondas. Nuvens esparramadas avançam em formação do mar para o continente como um 

exército em transe. A ladeira faz uma curva à esquerda passando em frente a um predinho do século 

dezoito com paredes brancas descascadas e janelas recém-pintadas de azul-cobalto.  
GALERA, D. Barba ensopada de sangue. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. 

A descrição, subjetiva ou objetiva, permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve 

e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição 

subjetiva porque  

a) constrói sequências temporais pelo emprego de expressões adverbiais.  

b) apresenta frases curtas, de ordem direta, com elementos enumerativos.  

c) recorre a substantivos concretos para representar um ambiente estático.  

d) cria uma ambiência própria por meio de nomes e de verbos metaforizados.  

e) prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição. 
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14. UM MENINO APRENDE A LER  

Minha mãe sentava-se a coser e retinha-me de livro na mão, ao lado dela, ao pé da máquina de costura. 

O livro tinha numa página a figura de um bicho corcunda ao lado da qual, em letras graúdas, destacava-

-tô-ma-

pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário. Mas estômago, pronunciei 

estomágo. Minha mãe, bonita como só pode ser mão jovem para filho pequeno, o rosto alvíssimo, os 

 o diabo. Jamais tinha ouvido, ao 

que me lembrasse então, a palavra estômago. A cozinheira, o estribeiro, os criados, Bernarda, diziam 

pronunciado direito na minha presença, mas eu não me lembrava. E criança, como o povo, sempre 

que pode repele proparoxítono.  
AMADO, G. História de minha infância. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 

No trecho, em que o narrador relembra um episódio de sua infância, revela-se a possibilidade de a 

língua se realizar de formas diferentes. Com base no texto, a passagem em que se constata uma marca 

de variedade linguística pouco prestigiada é:  

a) 

destacava-  

b)  

c)   

d)  

e)  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O trecho se propõe a descrever uma cena, chamando atenção aos seus pormenores e com forte apelo 

visual (percebido pela descrição das cores, por exemplo).  

2. e  

As metáforas utilizadas na música não causam estranhamento pois apresentam lugares comuns da 

temática amorosa (doce mel, por exemplo), com as quais o leitor (ou o ouvinte da música) já estão 

habituados. 

3. a 

Apesar de se tratar de uma obra literária, o trecho em questão é denotativo por se preocupar em 

transmitir sem rodeios o que diz o personagem. 

4. b 

Os artigos no poema têm o propósito de especificar os homens e as mulheres: não é um homem 

qualquer, mas sim o homem sem estômago; não se trata de uma mulher qualquer, mas sim uma mulher 

das nuvens. 

5. b 

O autor usa a linguagem referencial neste parágrafo pois se propõe a ser o mais objetivo possível para 

descrever a situação do ensino nas escolas. 

6. b 

Pode-se inferir que havia disciplinas desnecessárias, pois o autor afirma que, em sua concepção de 

educação perfeita, os estudantes poderiam optar por estudar somente as disciplinas que julgasse 

pertinentes e em concordância com seus reais interesses. 

7. b 

O Eu sou carvão próprio negro ao papel a ele imposto tratando, assim, 

de sua liberdade, como explicitado em " Mas eternamente não/Patrão  

8. e 

O ritmo de fato é constituído no soneto pelo uso de rimas cruzadas, entretanto, na primeira estrofe as 

rimas são INTERPOLADAS (ABBA).  

9. b 

Trata-se de um neologismo pois cria- . 

10. b 

A questão quer saber de que forma a sinopse atualiza o texto e segura a atenção do leitor, e isso diz 

respeito ao uso dos verbos no presente (como se a ação estivesse ocorrendo exatamente naquele 

momento). 

11. b 

mite que se saiba que se trata de um incentivo 

à criação do hábito de leitura nas crianças, com o propósito de que sejam educadas mais facilmente no 

futuro.  

12. c 

A falta de pontuação foi uma opção do autor e tem propósito estilístico  torna a forma inovadora ao 

mesmo tempo que está em consonância com a temática caótica da obra.  

13. d 

No fragmento em análise, constrói-se uma paisagem por intermédio de inúmeras sequências nas quais 

há o predomínio da conotação, ou seja, da linguagem figurada, dentre as quais, de

-se subjetivamente.  
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14. e 

O texto em análise trata do espanto do locutor ao descobrir que a palavra que fazia referência ao órgão 

do aparelho digestório [estômago] possuía grafia totalmente diferente da que conhecia [estambo]. 
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Simulação de prova 
25 

out 
 

RESUMO 
 

 

Com a proximidade do Enem e essa reta final de estudos, chegou o momento de colocar em prática os 

conhecimentos reunidos ao londo desse ano de estudos! Por isso, os exercícios de hoje são voltados para a 

variedade temática da prova de linguagens do Enem. Vamos lá? 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Trabalhe, trabalhe, trabalhe.  

Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas.  
Revista Língua Portuguesa, n.º 36, outubro de 2008, p. 30.  

A publicidade utiliza recursos e elementos linguísticos e extralinguísticos para propagar sua mensagem. 

O autor do texto publicitário acima, para construir seu sentido, baseia-se  

a) na possibilidade de confundir o leitor quanto à sua rotina.  

b) na certeza de surpreender o leitor com efeitos de humor.  

c) na criação de dúvida quanto à quantidade de trabalho.  

d) no duplo sentido da palavra pausas: pausa na escrita e pausa no trabalho.  

e) no objetivo de irritar o leitor no que se refere à sua rotina de trabalho diária. 

2. Um objetivo para um número cada vez maior de empresas é realizar negócios eletronicamente com 

outras empresas, e, em especial, com fornecedores e clientes. Por exemplo, fabricantes de 

automóveis, aeronaves e computadores, entre outros, compram subsistemas de diversos 

fornecedores, e depois montam as peças. Utilizando computadores, os fabricantes podem emitir 

pedidos eletronicamente, conforme necessário. A capacidade de emitir pedidos em tempo real reduz 

a necessidade de grandes estoques e aumenta a eficiência.  
TANEMBAUM, Andrew S.Redes de computadores, 4ª Ed.,RJ, Elsevier, 2003 (adaptado).  

Segundo o texto, a realização de negócios com consumidores pela Internet, denominado comércio 

eletrônico  e-commerce  tem  

a) proporcionado baixa no desenvolvimento econômico, por permitir a globalização dos recursos.  

b) causado problemas de comunicação e mais vendas presenciais.  

c) permitido desenvolvimento e mudança na relação com o consumidor.  

d) gerado instabilidade no setor econômico.  

e) garantido a confiança do consumidor, por apresentar total segurança na realização de negócios. 

3. A nossa empresa desenvolveu um programa de estudos com vários cursos voltados para a carreira 

jurídica. Usufrua as vantagens do melhor material didático, da estrutura física e tecnológica e da alta 

qualidade de nosso corpo docente. Após cada aula, são disponibilizadas online questões de provas de 

concursos públicos sobre o conteúdo apresentado. A evolução do aprendizado é monitorada e o aluno 

recebe relatórios sobre o seu desempenho.  
Correio Braziliense. Caderno Simuladão, 28 abr. 2009, p. 5.  

No texto publicitário acima, predomina a função conativa da linguagem, que é centrada no receptor 

da mensagem. No texto em questão, os recursos de linguagem empregados têm o objetivo de 

convencer  

a)  

b)  

c) 

 

d) 

 

e) 

desenvolveu um p  
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4. A transparência na administração pública tem um lado positivo, ao permitir o acompanhamento das 

ações e das despesas dos governos por parte dos cidadãos. Por outro lado, a divulgação indiscriminada 

de informações, especialmente associadas a indivíduos, pode levar a maledicências, chantagens e 

exposição da privacidade em aspectos irrelevantes para o interesse público. 

Considerando-se as informações apresentadas, defende-se a divulgação de dados referentes aos 

indivíduos quando  

a)  

b) a pessoa tiver cometido algum ato socialmente questionável, ainda que não seja ilegal.  

c) se tratar de uma personalidade pública, como um governante, um ator famoso ou um grande 

esportista.  

d) a pessoa estiver associada com indivíduos sob suspeita, já que ela pode estar envolvida no mesmo 

tipo de irregularidade.  

e) envolver recursos públicos, associando claramente o valor e a finalidade desses recursos 

5.  

 
Na tirinha, o autor utiliza estratégias para atingir sua finalidade comunicativa. Considerando os 

elementos verbais e não verbais que constituem o texto, seu objetivo é 

a) incentivar o uso da tecnologia na comunicação contemporânea. 

b) mostrar o empenho do homem na resolução de problemas sociais. 

c) atrair a atenção do leitor para a generosidade das pessoas. 

d) chamar a atenção para o constante abandono de animais. 

e) fazer uma crítica a situação social contemporânea. 

6. Tampe a panela  

Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um 

cidadão ecossustentável adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o 

macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água 

ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor, vão embora 

11 mil calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, aquele gás utilizado no botijão de cozinha, é 

de 11 mil calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma 

quantidade de água. Isso pode não parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas 

imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode 

provocar em uma população como a do Brasil: 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de 

aquecimento da água, considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia. Ou 4 200 

botijões desperdiçados. 

O contato com textos exercita a capacidade de reconhecer os fins  para os quais este ou aquele texto 

é produzido. Este texto tem por finalidade: 

a) apresentar um conteúdo de natureza científica 

b) divulgar informações da vida pessoal do pesquisador 

c) anunciar um determinado tipo de botijão de gás 

d) solicitar soluções para os problemas apresentados 

e) instruiro leitor sobre como usar corretamente o botijão. 
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7.  

 
Giocondas gêmeas 

A existência de uma segunda pintura da Mona Lisa  a Gioconda, de Leonardo da Vinci -- foi 

confirmada pelo Museu do Prado, em Madri, em fevereiro. O quadro era conhecido desde o século 

XVIII, mas tido como uma reprodução tardia do original. Um trabalho de restauração revelou que seu 

fundo de cor negra na verdade recobria a reprodução de uma típica paisagem da Toscana, como a 

pintada por Da Vinci. Radiografias mostraram que a tela é irmã gêmea do original, provavelmente 

pintada por discípulos do mestre, sob supervisão de Da Vinci, no seu ateliê de Florença, entre 1503 e 

1506. Os dois quadros serão, agora, expostos no Louvre. Há entretando, diferenças: a florentina Lisa 

Gherardini (Mona Lisa), aparentemente na meia-idade, parece mais moça na nova tela. O manto sobre 

o ombro esquerdo do quadro original surge como um véu transparente, e o decote aparece com mais 

nitidez. A descoberta reforça a tese de estudiosos, como o inglês Martin Kemp, de que assistentes de 

Da Vinci ajudaram na composição de telas importantes do mestre.  
Revista Planeta, ano 40, ed. 474, mar. 2012 

Para cumprir sua função social, o gênero notícia precisa divulgar informações novas. No texto 

Giocondas gêmeas, além de ser confirmada a existência de uma tela gêmea de Mona Lisa e de serem 

destacadas as diferenças entre elas, o valor informativo do texto está centrado na 

a) afirmação de que a Gioconda genuína estava na fase da meia-idade.  

b) revelação da identidade da mulher pintada por Da Vinci, a florentina Lisa Gherardini.  

c) consideração de que as produções artísticas de Da Vinci datam do período renascentista.  

d) descrição do fato de que a tela original mostra um manto sobre o ombro esquerdo da 

personagem.  

e) confirmação da hipótese de que Da Vinci teve assistentes que o auxiliaram em algumas de suas 

obras. 
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8.  

 

Anúncios publicitários geralmente fazem uso de elementos verbais e não verbais. Nessa peça 

publicitária, a imagem, que simula um manual, e o texto verbal, que faz uso uma variedade de língua 

específica, combinados, pretendem 

a) fazer a gradação de comportamentos e de atitudes em termos da gravidade de efeitos da bebida 

alcoólica. 

b) 

 

c) promover a mudança de comportamento dos jovens em relação ao consumo do álcool e à 

direção. 

d) demonstrar que a viagem de ônibus ou de táxi é mais segura, independentemente do consumo 

de álcool. 

e) incentivar a prática da carona em carros de motoristas do sexo feminino. 

9. A maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Desde 1924, seu percurso é de 42,195 

km. Tudo começou no ano de 490 a.C., quando os soldados gregos e persas travaram uma batalha 

que se desenrolou entre a cidade de Maratona e o mar Egeu. A luta estava difícil para os gregos. 

Comandados por Dario, os persas avançavam seu exército em direção a Maratona. Milcíades, o 

comandante grego, chamou o soldado Fílcides para pedir reforços. Ele levou o apelo de cidade em 

cidade até chegar a Atenas, 40 km distante. Com os reforços, os gregos venceram. Milcíades ordenou 

que Fílcides fosse outra vez a Atenas para informar que tinham vencido a batalha. Quando Fílcides 

 
DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos, São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 197.  

No texto, de natureza informativa,  

a) os dois primeiros períodos são dissertativos e os seguintes são narrativos.  

b) descrição, argumentação e narração estão entrelaçadas nos fatos apresentados.  

c) os três primeiros períodos são argumentativos e os seguintes são narrativos.  

d) os segmentos argumentativos e descritivos predominam.  

e) todos os períodos constituem-se como narrativas. 
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10.  

 
TEXTO II 

SÓ DEUS PODE ME JULGAR 

Soldado da guerra a favor da justiça 

Igualdade por aqui é coisa fictícia 

Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo 

Mas tenta me imitar se olhando no espelho 

Preconceito sem conceito que apodrece a nação 

Filhos do descaso mesmo pós-abolição 
MV BILL. Declaração de guerra. Manaus: BMG,2002 (fragmento). 

O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a  

a) consciência do público sobre as razões da desigualdade social.  

b) rejeição do público-alvo à situação representada nas obras 

c) reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente.  

d) ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência.  

e) mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. 

11. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em 

relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, 

nos e vos. Esses pronomes podem assumir três posições na oração em relação ao verbo. Próclise, 

quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como o pronome relativo. 

Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este estiver no 

gerúndio. Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do 

pretérito.  

A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No 

entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em 

a) Não lhe negou que era um improviso.  

b) Faz muito tempo que lhe falei essas coisas.  

c) Nunca um homem se achou em mais apertado lance.  

d) Referia-se à D. Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor?  

e) Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente. 
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12. No Brasil de hoje são falados por volta de 200 idiomas. As nações indígenas do país falam cerca de 180 

línguas, e as comunidades de descendentes de imigrantes cerca de 30 línguas. Há uma ampla riqueza 

de usos, práticas e variedades no âmbito da própria língua portuguesa falada no Brasil, diferenças estas 

de caráter diatópico (variações regionais) e diastrático (variações de classes sociais) pelo menos. 

Somos, portanto, um país de muitas línguas, tal qual a maioria dos países do mundo (em 94% dos países 

são faladas mais de uma língua). Fomos no passado, ainda muito mais do que hoje, um território 

plurilíngue. Cerca de 1078 línguas indígenas eram faladas quando aqui aportaram os portugueses, há 

500 anos, segundo estimativas de Rodrigues (1993). Porém, o Estado português e, depois da 

independência, o Estado brasileiro, que o sucedeu, tiveram por política impor o português como a 

única língua legítima, considerando- l do 

Estado sempre foi a de reduzir o número de línguas, num processo de glotocídio (eliminação de 

línguas) por meio do deslocamento linguístico, isto é, de sua substituição pela língua portuguesa. 

Somente na primeira metade do século XX, segundo Darcy Ribeiro, 67 línguas indígenas 

desapareceram no Brasil  mais de uma por ano, portanto. Das cerca de 1 078 línguas indígenas faladas 

em 1 500, ficamos com aproximadamente 180 em 2000 (um decréscimo de 85%), e várias destas 180 

encontram-se em estado avançado de desaparecimento. 
 Disponível em: <www.cultura.gov>. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).  

As línguas indígenas contribuíram, entre outros aspectos, para a introdução de novas palavras no 

português do Brasil. De acordo com o texto apresentado, infere-se que a redução do número de 

línguas indígenas  

a) ocasionou graves consequências para a preservação do nosso patrimônio linguístico e cultural, 

uma vez que a redução dessas línguas significa a perda da herança cultural de um povo.  

b) manteve a preservação de nosso patrimônio linguístico e cultural, porque, assim como algumas 

línguas morrem, outras nascem de tempos em tempos, o que contribui para a conservação do 

idioma.  

c) foi um processo natural pelo qual a língua portuguesa passou, não significando, portanto, 

prejuízos para o patrimônio linguístico do Brasil, que se conservou inalterado até nossos dias.  

d) contribuiu para a mudança de posicionamento da política linguística do Estado, que passou a 

desconsiderar as línguas indígenas como um importante meio de comunicação dos primeiros 

habitantes.  

e) representou uma fase do desenvolvimento da língua portuguesa, que, como qualquer outra 

língua, passou pelo processo de renovação vocabular, que exige a redução das línguas. 

13. Agora eu era herói  

E o meu cavalo só falava inglês.  

A noiva do cowboy  

Era você, além das outras três.  

Eu enfrentava os batalhões,  

Os alemães e seus canhões.  

Guardava o meu bodoque  

E ensaiava o rock para as matinês.  
CHICO BUARQUE. João e Maria, 1977 (fragmento).  

Nos terceiro e oitavo versos da letra da canção, constatase que o emprego das palavras cowboy e rock 

expressa a influência de outra realidade cultural na língua portuguesa. Essas palavras constituem 

evidências de  

a) regionalismo, ao expressar a realidade sociocultural de habitantes de uma determinada região.  

b) neologismo, que se caracteriza pelo aportuguesamento de uma palavra oriunda de outra língua.  

c) jargão profissional, ao evocar a linguagem de uma área específica do conhecimento humano.  

d) arcaísmo, ao representar termos usados em outros períodos da história da língua.  

e) estrangeirismo, que significa a inserção de termos de outras comunidades linguísticas no 

português. 
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14. Devemos dar apoio emocional específico, trabalhando o sentimento de culpa que as mães têm de 

infectar o filho. O principal problema que vivenciamos é quanto ao aleitamento materno. Além do 

sentimento muito forte manifestado pelas gestantes de amamentar seus filhos, existem as cobranças 

da família, que exige explicações pela recusa em amamentar, sem falar nas companheiras na 

maternidade que estão amamentando. Esses conflitos constituem nosso maior desafio. Assim, criamos 

a técnica de mamadeirar. O que é isso? É substituir o seio materno por amor, oferecendo a mamadeira, 

e não o peito!  
PADOIN, S. M. M. et al. (Org.) Experiências interdisciplinares em Aids: interfaces de uma epidemia. Santa Maria: UFSM, 2006 

(adaptado).  

O texto é o relato de uma enfermeira no cuidado de gestantes e mães soropositivas. Nesse relato, em 

meio ao drama de mães que não devem amamentar seus recém-nascidos, observa-se um recurso da 

 

a) na manifestação do preconceito linguístico.  

b) na recorrência a um neologismo.  

c) no registro coloquial da linguagem.  

d) na expressividade da ambiguidade lexical.  

e) na contribuição da justaposição na formação de palavras 

15. Uma tuiteratura?  

As novidades sobre o Twitter já não cabem em 140 toques. Informações vindas dos EUA dão conta de 

que a marca de 100 milhões de adeptos acaba de ser alcançada e que a biblioteca do Congresso, um 

dos principais templos da palavra impressa, vai guardar em seu arquivo todos os tweets, ou seja, as 

mensagens do microblog. No Brasil o fenômeno não chega a tanto, mas já somos o segundo país com 

o maior número de tuiteiros. Também aqui o Twitter está sendo aceito em territórios antes exclusivos 

do papel. A própria Academia Brasileira de Letras abriu um concurso de microcontos para textos com 

apenas 140 caracteres. Também se fala das possibilidades literárias desse meio que se caracteriza pela 

ivesse 

tuitando: querer fazer literatura com palavras de menos não é pretensão demais?  
VENTURA, Z. O Globo, 17 abr. 2010 (adaptado).  

As novas tecnologias estão presentes na sociedade moderna, transformando a comunicação por meio 

de inovadoras linguagens. O texto de Zuenir Ventura mostra que o Twitter tem sido acessado por um 

número cada vez maior de internautas e já se insere até na literatura. Neste contexto de inovações 

linguísticas, a linguagem do Twitter apresenta como característica relevante  

a) a concisão relativa ao texto ao adotar como regra o uso de uma quantidade predefinida de toques.  

b) a frequência de neologismos criados com a finalidade de tornar a mensagem mais popular.  

c) o uso de expressões exclusivas da nova forma literária para substituir palavras usuais do português. 

d) o emprego de palavras pouco usuais no dia a dia para reafirmar a originalidade e o espírito crítico 

dos usuários desse tipo de rede social.  

e) o uso de palavras e expressões próprias da mídia eletrônica para restringir a participação de 

usuários. 
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Exercícios 

 

1. d 

O texto se constitui a partir da duplicidade de sentido da palavra pausa, podendo ser entendida num 

contexto externo (pausa no trabalho) e interno (pausa textual, rítmica). 

2. c 

O texto permite inferir que, com a internet, houve maior dinamicidade no comércio e não se fez mais 

necessário manter um estoque grande de produtos, o que configura mudança na relação entre 

comprador e vendedor. 

3. b  

A menção à possibilidade de disponibilização online de questões de concursos públicos anteriores 

possibilita a resolução da questão. 

4. e 

A partir do texto pode-se inferir uma preocupação do autor em, ao mesmo tempo, zelar pela 

transparência nos gastos públicos e proteger a integridade das pessoas expostas. 

5. e 

A crítica social na tirinha se encontra no fato de que mais atenção está sendo dada ao gato do que ao 

morador de rua. 

6. a  

Pelo vocabulário técnico e o teor da informação no texto, pode-se perceber que se trata de um material 

que tem como propósito divulgar uma informação. 

7. e 

N

ajudavam em seus quadros e essa é uma das informações mais essenciais do texto. 

8. c 

O texto busca orientar com relação ao ato de beber e dirigir. Pode-se dizer que é destinado aos jovens 

pela escolha do título 

etária. 

9. a 

Nos dois primeiros períodos busca-se a transmissão de dados enquanto nos períodos seguintes busca-se 

narrar os acontecimentos que teriam levado ao surgimento das olimpíadas. 

10. a 

Os textos evidenciam ao público, através da crítica social, questões problemáticas sobre a realidade de 

seus autores. 

11. d 

A mesóclise está presente em tê-la-ia (o pronome encontra-se no meio da palavra). 

12. a 

Com as línguas extintas, perdeu-se toda a história e herança cultural dos povos que as falavam.  

13. e 

As palavras em questão são trazidas do léxico da língua inglesa. 

14. b 

Trata-se de um neologismo pois cria-  

15. a 

De todas as características do Twitter, o texto evidencia a concisão.  
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Polímeros  
23 

out 
 

RESUMO   
 

 

macromoléculas em cadeia formadas pela união 

de estruturas químicas repetidas, os monômeros. Se forem formados por um único tipo de monômeros, 

chamam-se homopolímero. Caso estejam presentes mais de um tipo de monômero, são chamados 

copolímeros.  

Os principais tipos de copolímeros são: 

• copolímeros alternados: -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B- 

• copolímeros periódicos: (-A-A-A-B-B-A-B-A-B-)n 

• copolímeros aleatórios: -B-A-A-B-A-B-B-B-A-B-B-A- 

• copolímeros em blocos: -A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B- 

 

Representação química 
Devido à inconveniência de representar estruturas tão grandes por extenso, desenvolveu-se a seguinte 

representação para cadeias poliméricas: 

 
Entre parênteses encontra-se a estrutura química que se repete ao longo da cadeia, com um índice n 

representando a repetição desta parte, um número indeterminado de vezes. É importante perceber que a 

estrutura do monômero (molécula que reage para formar a cadeia) é diferente da do polímero: no exemplo 

acima, a ligação dupla entre os carbonos do cloreto de vinila dá lugar às ligações simples que se formam 

entre os monômeros no PVC. 

 

Polímeros naturais e sintéticos 
Polímeros são frequentemente encontrados na natureza. Exemplos de polímeros naturais são os 

polissacarídeos (polímeros de açúcares, como celulose e amido), cadeias polipeptídicas (cadeias de 

aminoácidos, como proteínas e enzimas) e ácidos nucleicos (cadeias de nucleotídeos). 

Entre os polímeros sintéticos estão o polietileno, policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), poliamida 

(náilon), etc. 

 

Reações de polimerização 
A produção de polímeros sintéticos se dá pelas reações de polimerização  as reações que formam ligações 

entre os monômeros para propagar a cadeia polimérica  que se classificam em reações de adição 

(poliadição) ou condensação (policondensação). 

 

• Poliadição 

Ocorre a quebra de ligações duplas dos monômeros em uma reação rápida e exotérmica, geralmente 

catalisada por metais como a platina. É o principal processo de obtenção de plásticos como polietileno, 

PP, PVC, politetrafluoretileno (PTFE  teflon) e poliestireno (isopor). Estes materiais são chamados 

polímeros de adição. 
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• Policondensação 

A extensão da cadeia ocorre através de reações de condensação de grupos funcionais (reações com 

formação de ligação entre duas moléculas, com perda de uma molécula pequena, geralmente água), 

como aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. Esta reação é tipicamente mais lenta que a poliadição. Entre 

os polímeros produzidos desta forma estão: poliésteres (PET, dácron, terilene), poliamidas (nylon), 

silicones e policarbonato. Estes são chamados polímeros de condensação. 

 

 
 

Polímeros termoplásticos e termofixos 
Polímeros podem ser classificados quanto à sua maleabilidade, sendo alguns viscosos e moldáveis a certa 

temperatura, os chamados polímeros termoplásticos - e outros com estrutura tridimensional definida e 

rígida, os polímeros termofixos. A diferença é justificável pelas suas estruturas químicas: os termoplásticos 

são constituídos longas cadeias unidas apenas pelas forças de Van der Waals (forças fracas), enquanto nos 

termofixos, as cadeias fazem ligações cruzadas entre si, tornando restrito o movimento individual das cadeias 

para que o material mude de forma. 

Existem tratamentos químicos para enrijecer as estruturas poliméricas como a vulcanização. Este processo 

consiste no aquecimento de borrachas ou outros polímeros similares na presença de enxofre. São formadas 

ligações cruzadas entre as cadeias, alterando as propriedades mecânicas do polímero para o fim desejado. 
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esquema de borracha vulcanizada, com ligações de enxofre entre as cadeias 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. O náilon-66, estrutura representada na figura, é um polímero de ampla aplicação na indústria têxtil, de 

autopeças, de eletrodomésticos, de embalagens e de materiais esportivos. 

 

C (CH2)4

O

C

O

N

H

(CH2)6 N

H

n

  

 
 

Esse polímero é produzido a partir da reação do ácido hexanodióico com a 1,6-diamino-hexano, 

formando-se também água como subproduto. 

Quanto à classificação do polímero náilon-66 e ao tipo de reação de polimerização, é correto afirmar 

que se trata de 

a) poliéster e reação de adição. 

b) poliéster e reação de condensação. 

c) poliamida e reação de adição. 

d) poliamina e reação de condensação. 

e) poliamida e reação de condensação. 

2. 
fibras que entram na constituição de diversos tecidos, sendo inclusive misturada à lã. Parte da fórmula 

estrutural desse polímero é representada abaixo: 

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

  

 

  
A partir da fórmula acima, assinale a alternativa que contém o monômero utilizado no preparo da 

poliacrilonitrila. 

a) CH2=CHCNCH2=CHCNCH2=CHCN 

b) CH3CH2CN 

c) CH2=CHCN 

d) CH3=CHC=N 

e) CH3CN 
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3. 
elétricas, magnéticas e ópticas de metais e semicondutores. O mais adequado seria chamá-los de 

( )π  conjugados. 

Assinale a alternativa que contém a fórmula estrutural que representa um polímero condutor.  

a)  

c) 

 e)  

b)  d)   

4. Polímeros são macromoléculas de origem natural ou sintética com amplo espectro de utilização, 

podem ser classificados de acordo o grupo funcional característico, pela reação que os origina, no 

caso dos polímeros sintéticos, bem como por suas propriedades físicas. 

 
Sabendo-se que PET ou PETE é a sigla para o poliéster poli(tereftalato de etileno) e baseando-se 

noconhecimento sobre polímeros e nas fórmulas estruturais representadas, é correto afirmar: 

a) A produção do PET exige a utilização de dois monômeros, o etenodiol e o ácido 

benzeno-1,4-dioico.     

b) A sacarose é um polímero natural, assim como a celulose e o amido, que tem como monômero a 

glicose.    

c) As proteínas são poliamidas classificadas como polímeros sintéticos, pois são sintetizados pelo 

corpo humano, a partir de aminoácidos.    

d) O polietileno e o poli (tereftalato de etileno) são classificados como polímeros de adição, porque 

as moléculas dos seus monômeros vão se adicionando.    

e) As macromoléculas do polietileno se mantêm unidas por interações intermoleculares de ligações 

entre os hidrogênios de uma cadeia e os carbonos da outra cadeia carbônica.    
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5. Ao término de uma incisão cirúrgica, o cirurgião une os tecidos lesados utilizando agulhas e fios para 

conveniente a utilização de fios que são 

absorvidos pelo organismo depois de algum tempo, evitando uma nova incisão para sua retirada. Esses 

fios são um polímero sintético, que, ao longo de alguns dias ou semanas, é hidrolisado pelo organismo, 

formando moléculas de ácido glicólico, que são metabolizadas. Costuma-se dizer que os pontos foram 

absorvidos. A reação química de polimerização/hidrólise é assim representada: 

n HO CH2 C

O

OH

O CH2 C

O

O CH2 C

O

+ H2O

n

polimerização hidrólise

 
 

 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que o polímero sintético 

a) é do tipo poli (ácido acrílico). 

b) é obtido a partir de uma reação de poliadição. 

c) é absorvido pelo organismo devido ao seu caráter apolar. 

d) possui um monômero do tipo cetona. 

e) é do tipo poliéster. 

6. A conscientização da preservação do meio ambiente tem levado ao desenvolvimento de polímeros 

sintéticos biodegradáveis. Estes podem ser usados para produção de sacos de lixo para resíduos 

orgânicos, que são enviados a aterros sanitários para sua decomposição e reaproveitamento na forma 

de gás metano. Um exemplo desse tipo de polímero é o poli(ácido glicólico), que se forma a partir da 

reação de polimerização do ácido glicólico (C2H4O3), com formação de água como subproduto. 

O

O

n

  

Poli(ácido glicólico)  
Em relação ao polímero do ácido glicólico, são feitas as seguintes afirmações: 

I. é um poliéster; 

II. apresenta apenas átomos de carbono com ângulos de ligação de 120º; 

III. é um polímero de adição. 

É correto apenas o que se afirma em 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) I e III. 

e) II e III. 
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7. Nos polímeros supramoleculares, as cadeias poliméricas são formadas por monômeros que se ligam, 

uns aos outros, apenas por ligações de hidrogênio e não por ligações covalentes como nos polímeros 

convencionais. Alguns polímeros supramoleculares apresentam a propriedade de, caso sejam cortados 

em duas partes, a peça original poder ser reconstruída, aproximando e pressionando as duas partes. 

Nessa operação, as ligações de hidrogênio que haviam sido rompidas voltam a ser formadas, 

mplo de monômero, muito utilizado para produzir polímeros 

supramoleculares, é 

 

 
No polímero supramolecular, cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, 

por x ligações de hidrogênio, em que x é, no máximo 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

8. Os polímeros são materiais amplamente utilizadas na sociedade moderna, alguns deles na fabricação 

de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns 

monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. 

 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta 

solubilidade em água é  

a) polietileno.    

b) poliestireno.    

c) polipropileno.    

d) poliacrilamida.    

e) policloreto de vinila.    
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9. Os organismos fotossintéticos removem parte do dióxido de carbono da atmosfera, o que diminui a 

concentração de gases de efeito estufa emitidos por atividades antrópicas e, a partir da absorção de 

energia solar, produzem glicose, de acordo com a reação química representada de maneira 

simplificada pela equação química. Moléculas de glicose, representadas pela estrutura química, 

combinam-se para formar a celulose  constituinte da parede celular dos vegetais  e o amido  

armazenado em diferentes órgãos vegetais.  

 
luz solar

2(g) 2 ( ) 6 12 6(s) 2(g)clorofila
6 CO 6 H O C H O 6 O+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

Considerando-se as informações e os conhecimentos das Ciências da Natureza, é correto afirmar:   

a) A glicose é um carboidrato de caráter básico que apresenta o grupo funcional das cetonas na sua 

estrutura química.     

b) O volume de (g)CO  retirado da atmosfera pela absorção de 500 g  do gás na fotossíntese é de 

200 ,  medidos nas CNTP.     

c) A energia liberada no processo de fotossíntese é utilizada para o desenvolvimento dos seres vivos 

de uma cadeia alimentar.     

d) O amido e a celulose são polímeros naturais obtidos pela reação de condensação entre moléculas 

de glicose com eliminação de água.     

e) A ingestão de celulose, presente nas folhas verdes, é importante para a obtenção das moléculas 

de glicose utilizadas pelas células do organismo humano.    

10. A história da borracha natural teve início no século XVI, quando os exploradores espanhóis observaram 

os índios sul-americanos brincando com bolas feitas de um material extraído de uma árvore local, 

popularmente conhecida como seringueira. Do ponto de vista estrutural, sabe-se que essa borracha, 

chamada látex, é um polímero de isopreno, conforme ilustrado na reação a seguir. 

 
Com relação à estrutura do isopreno e à da borracha natural, analise as proposições. 

I. A molécula de isopreno apresenta quatro carbonos com a configuração sp .  

II. As duplas ligações do polímero formado apresentam configuração Z.  

III. A borracha natural realiza ligações de hidrogênio entre suas cadeias.  

IV. Segundo a nomenclatura oficial, a molécula de isopreno é denominada 3 metil 1,3 buteno.− − −  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa IV é verdadeira.    

b) Somente a afirmativa III é verdadeira.    

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    

e) Somente a afirmativa II é verdadeira.    
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11. Não é de hoje que os polímeros fazem parte de nossa vida; progressos obtidos pelos químicos 

permitiram avanços importantes em diversas áreas. Os avanços científicos e tecnológicos têm 

possibilitado a produção de novos materiais mais resistentes ao ataque químico e ao impacto. O Kevlar 

tem sido utilizado na produção industrial de coletes à prova de balas, além de apresentar característica 

de isolante térmico. 

A obtenção desse polímero ocorre por meio da reação a seguir. 

 
PERUZZO, Francisco M.; CANTO, Eduardo L. Química na Abordagem do Cotidiano. Vol. 3. São Paulo: Moderna, 2009. 

p.374. (adaptado) 

Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero é obtido por uma reação de  

a) condensação e ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina secundária.    

b) desidratação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a posição orto e meta.    

c) adição e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamina alifática.    

d) condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática.    

e) polimerização e um dos reagentes é o ácido benzoico.    

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Técnica inovadora ensina como limpar água usando mandacaru 

Uma técnica diferente ensina a limpar a água de barreiros e lugares onde a qualidade não é tão boa. 

A ideia veio do Ceará e utiliza uma planta muito conhecida na região Nordeste, o Mandacaru. A 

alternativa é uma notícia para o sertanejo que vem ao longo do tempo tentando driblar a seca e 

conseguir água.  

No Sul do Ceará, o químico industrial Sávio Aires encontrou um jeito de tratar a água de forma artesanal 

e com o custo quase zero. 

Ela possui na sua composição um polímero natural, que em contato com água faz uma floculação da 

sujeira, deixando ela limpa para qualquer uso , explicou.  
Disponível em: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2017/02/tecnica-inovadora-ensina-como-limpar-agua-usando-

mandacaru.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que a floculação, um dos processos de tratamento de água, consiste no agrupamento das 

partículas de impurezas em flocos por atração eletrostática, para decantação ou filtração destes flocos, 

uma característica imprescindível para o uso de um polímero como agente floculante é 

a) possuir ligações duplas na sua estrutura. 

b) possuir anéis aromáticos na sua estrutura. 

c) possuir grupos funcionais carregados ou que se ionizam em solução aquosa. 

d) apresentar baixa temperatura de fusão. 

e) apresentar isômeros oticamente ativos. 

http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2l3m27w%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FhQvXlJiKQmDK3zzN2gL_l3GnO2s%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs02.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F97%2F60%2F5646097&description=T%C3%A9cnica%20inovadora%20ensina%20como%20limpar%20%C3%A1gua%20usando%20mandacaru
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2l3m27w%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FhQvXlJiKQmDK3zzN2gL_l3GnO2s%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Amax_age(3600)%2Fs02.video.glbimg.com%2Fdeo%2Fvi%2F97%2F60%2F5646097&description=T%C3%A9cnica%20inovadora%20ensina%20como%20limpar%20%C3%A1gua%20usando%20mandacaru
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Exercícios  
 

1. e 

A reação entre ácido carboxílico e amina é uma condensação pois une duas cadeias e libera água. O 

produto formado é uma amida.  

2. c 

 

3. c 

Um polímero condutor deve apresentar, preferencialmente, ligações sigma 
( )σ

 e pi 
( )π

 alternadas: 

 

   
4. a 

a) Correta. A produção do PET exige a utilização de dois monômeros, o etenodiol (etilenoglicol) o ácido 

benzeno-1,4-dioico  (ácido tereftálico).  

 
b)  Incorreta. A sacarose é um dissacarídeo. 

c)  Incorreta. As proteínas são consideradas polímeros naturais.  

d)   Incorreta. O polietileno é classificado como um polímero de adição e o poli(tereftalato de etileno) é  

classificado como um polímero de condensação. 

e) Incorreta. As macromoléculas do polietileno (apolares) se mantêm unidas por interações 

intermoleculares do tipo dipolo-induzido.   

5. e 

A reação entre o grupo ácido carboxílico e álcool do monômero é uma condensação e forma a função 

orgânica éster. O polímero é classificado então como um poliéster. 

6. a 

O polímero é um poliéster, formado por condensação de um grupo ácido carboxílico e um grupo álcool 

no monômero. Apresenta um carbono sp2 (ângulo de aproximadamente 120°) na carbonila e um sp3 

(ângulo de aproximadamente 109°). 

7. d 

Cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, por quatro ligações de hidrogênio, 

observe: 
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8. d 

Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade 

em água é a poliacrilamida, pois este polímero faz ligações de hidrogênio com a água. 

   
9. d 

O carbono 1 de uma molécula de -glicose pode se ligar, indiretamente ao carbono 4 de outra, através 

de um átomo de oxigênio, devido à saída de uma molécula de água.  
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Este processo pode continuar inúmeras vezes originando uma macromolécula conhecida como 

polímero, por exemplo, a celulose.  

 
Analogamente, obtém-se o amido.   

10. e 

I. Incorreta. A molécula de isopreno apresenta 4  carbonos 
2sp  e 1 carbono 

3sp .  

 
II. Correta. Apresentam ligantes iguais, posicionados no mesmo lado do plano, configuração Z. 

III. Incorreta. Todos os hidrocarbonetos são apolares, portanto, não apresentam ligações de hidrogênio 

entre suas cadeias. 

IV. Incorreta. A nomenclatura oficial será: metilbut-1,3-dieno ou 2-metilbut-1,3-dieno.   

11. d 

a) Incorreta. A reação é de condensação que ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina primária. 

b) Incorreta. A reação é de condensação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a 

posição para. 

c) Incorreta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado pela formação de uma 

poliamida aromática. 

d) Correta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida 

aromática. 

e) Incorreta. A reação é de condensação que forma um polímero e um dos reagentes é o ácido 

tereftálico.   

 

Questão contexto 
 

c 

O processo de floculação consiste na desestabilização das suspensões de partículas muito pequenas 

(coloides) através da sua atração por uma carga. As partículas se aglomeram ao redor desta carga 

formando flocos, que podem decantar com maior facilidade. 

Para atuar como floculante um polímero precisa possuir cargas na sua estrutura em solução aquosa. 
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Química ambiental 
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RESUMO   
 

A Química ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza e como afetam a relação do 

homem com o meio. Desde 1950, o homem alterou o meio ambiente mais do que em toda a história da 

humanidade. Assim, estudar como reduzir o impacto já existente ou prevenir novas poluições é o objetivo da 

química ambiental. Segue-se nesse resumo algumas das mais importantes alterações ambientais vivenciadas 

pelo homem.  

 

Aquecimento global 
É o fenômeno da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa ocorre naturalmente e permite manter uma 

faixa de temperatura compatível com a vida.  Isso porque os raios ultravioleta que passam pela atmosfera e 

incidem na superfície terrestre tende a se refletir de volta para o espaço. No entanto, na atmosfera, gases 

como o CO2 e o CH4 promovem uma nova reflexão no sentido da terra de parte desses feixes, impedindo 

sua saída e aumentando a temperatura global.  

Todavia, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, especialmente pela queima de combustíveis 

fósseis após a revolução industrial, faz com que a temperatura se eleve mais do que o necessário.  

Por estar em maior quantidade, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, emitido a partir do processo de 

combustão, exemplificado abaixo pela reação de combustão da gasolina.  

 
Outro gás em menor quantidade na atmosfera, mas com maior capacidade de intensificar o efeito estufa é o 

gás metano (CH4), liberado a partir da fermentação entérica (digestiva) do processo de digestão da celulose 

nos ruminantes. 
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Chuva ácida 
 

 

A queima de combustíveis contendo impurezas tanto para o funcionamento de veículos quanto para o 

processo industrial libera óxidos principalmente de enxofre (SO2 e SO3), mas também de nitrogênio (NO e 

NO2) que são lançados para a atmosfera. Na precipitação da água na chuva, ocorre a reação desses óxidos 

com a água, formando os ácidos nítricos (HNO3) e sulfúrico (H2SO4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lixo 

Substâncias não biodegradáveis, como plásticos (polímeros) levam anos para se decompor, acumulando-se 

em lixões. Além do destino correto do lixo, preconiza-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destruição da camada de ozônio 
 

A função da camada de ozônio (O3) é proteger contra os raios ultravioleta que incidem sobre a superfície 

terrestre. A destruição dessa camada se deu de forma importante com o uso de produtos contendo CFCs 

(Clorofluorcarbonetos) em refrigeradores e desodorantes spray. A exposição aos raios ultravioleta está 

relacionada à maior incidência de câncer de pele na população. Com a substituição progressiva dos CFCs 

por outras substâncias, esse processo sofreu redução na velocidade de destruição da camada de Ozônio. 

Ainda assim, é uma forte preocupação e deve ser constantemente monitorizada.  
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Biocombustíveis 
É todo combustível oriundo de fontes renováveis orgânicas, derivado de biomassa. Dentre eles, temos o 

bioálcool, o biodiesel e o biogás.    

Bioálcool: O etanol é obtido por meio da fermentação da sacarose, componente encontrado na cana-de-

açúcar, milho e beterraba.  

Biodiesel é obtido a partir de óleos vegetais, como de soja, mamona, dendê e algodão.  

Biogás: Bactérias fermentadoras produzem dióxido de carbono e metano a partir da fermentação de matéria 

orgânica, por exemplo, esterco de bovinos e suínos. Esse processo está representado na figura ao lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamento de água e esgoto 

Água 
A água destinada ao consumo humano deve passar pelas Estações de Tratamento de Água (ETA), seguindo 

fases que vão permitir a retirada de substâncias e a purificação do líquido.  

 
• Captação: É a retirada da água de suas fontes naturais, como nascentes ou poços. 

•  Coagulação: Sulfato de alumínio é administrado para coagular (aglutinar) partículas presentes na água. 

•  Floculação: Com o movimento da água, as partículas coaguladas se juntam em flocos maiores.  

• Decantação: Consiste no repouso da água e, por gravidade, as partículas se depositam no fundo do 

recipiente. Filtração: A passagem por um filtro permite a retirada de partículas que ainda possam 

permanecer após as etapas anteriores.  

• Desinfecção: Cloro é utilizado com o objetivo de eliminar microrganismos que possam causar doenças 

para a população humana.   

• Fluoretação: O flúor é adicionado com o objetivo de proteção contra cáries. 

• Correção de PH: Evita erosões na tubulação que distribui a água, que agora está pronta para o consumo, 

até as residências e indústrias.  

 

 

 

 

 

Biogás 
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Esgoto 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) tem como objetivo modificar o esgoto de residências e indústrias, 

para liberar ao ambiente com níveis aceitáveis de poluição ou para ser reutilizada. Inicialmente, sofre um 

processo de peneiração, para retirar os materiais sólidos maiores. Depois, sofre decantação para sedimentar 

o material no fundo do recipiente. Ainda, a ação de microrganismos permite a conversão da matéria orgânica 

em água e gás carbônico. Por fim, elimina-se micronutrientes (nitrogênio e fósforo) e organismos 

patogênicos (bactérias e fungos). A partir disso, é descartada uma quantidade menor de resíduos que iriam 

intactos ao meio ambiente, diminuindo, assim, a poluição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um 

grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a 

céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação 

do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga poluidora, proveniente da 

decomposição da matéria orgânica presente no lixo).  
RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, Instituto Sociambiental, 2007. 

 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um 

lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões  

a) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição.  

b) são locais propícios a proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as 

águas.  

c) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da matéria 

orgânica.  

d) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula 

diariamente na área.  

e) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que leva 

à escassez de água. 

2. Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando, como resultado 

da queima de combustíveis fósseis, em grande escala, para produção de energia. A tabela abaixo 

apresenta alguns dos combustíveis utilizados em veículos. O poder calorífico indica a energia liberada 

pela combustão completa de uma determinada massa de combustível. Considerando a combustão 

completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de CO2 produzido. 

Os combustíveis que liberam mais energia, para uma mesma quantidade de CO2 produzida, são, em 

ordem decrescente:  

a) gasolina, gás natural e álcool combustível.  

b) gás natural, gasolina e álcool combustível.  

c) álcool combustível, gás natural e gasolina.  

d) gasolina, álcool combustível e gás natural.  

e) gás natural, álcool combustível e gasolina 
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3. 
um morador de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o 

ambiente. I

que depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora (cerca 

de 1,3 milhões de calorias), e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma 

que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio 

... Ao mesmo tempo, o carro c

lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papel, papelão 

e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 gramas de metal; 40 gramas de material biodegradável e 80 

um banho. As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais 

plausível é a de que a água:  

a) passa por peneiração, cloração, floculação, filtração e pós-cloração, e é canalizada para os rios.  

b) passa por cloração e destilação, sendo devolvida aos consumidores em condições adequadas 

para ser ingerida.  

c) é fervida e clorada em reservatórios, onde fica armazenada por algum tempo antes de retornar 

aos consumidores.  

d) passa por decantação, filtração, cloração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando aos 

consumidores.  

e) não pode ser tratada devido à presença do sabão, por isso é canalizada e despejada em rios. 

4. 
composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de 

um tijolo (brick, em inglês). Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se 

decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado  

a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.  

b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.  

c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para 

sua decomposição.  

d) 

seu volume.  

e) 

adequado para conservar o produto 

5. A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 

fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao 

erivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 

introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 

combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 

colabora no controle do desmatamento.  

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de 

uma biomassa inesgotável.  

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 

5% do consumo de derivados do petróleo.  

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 

por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 
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6. Do acarajé para a picape, o óleo de fritura em Ilhéus segue uma rota ecologicamente correta. [...] o 

óleo [...] passa pelo processo de transesterificação, quando triglicérides fazem uma troca como álcool. 

O resultado é o éster metílico de ácidos graxos, vulgo biodiesel.  
O Estado de S. Paulo, 10/08/2002 

O álcool, sublinhado no texto acima, a fórmula do produto biodiesel (em que R é uma cadeia 

carbônica) e o outro produto da transesterificação, não mencionado no texto, são, respectivamente:  

a) metanol, ROC2H5 e etanol.  

b) etanol, RCOOC2H5 e metanol.  

c) etanol, ROCH3 e metanol.  

d) metanol, RCOOCH3 e 1,2,3-propanotriol.  

e) etanol, ROC2H5 e 1,2,3-propanotriol. 

7. Em nosso planeta a quantidade de água está estimada em 1,36.106 trilhões de toneladas. Desse total, 

calcula-se que cerca de 95% são de água salgada e dos 5% restantes, quase a metade está retida nos 

polos e geleiras. O uso de água do mar para obtenção de água potável ainda não é realidade em larga 

escala. Isso porque, entre outras razões,  

a) o custo dos processos tecnológicos de dessalinização é muito alto.  

b) não se sabe como separar adequadamente os sais nela dissolvidos.  

c) comprometeria muito a vida aquática dos oceanos.  

d) a água do mar possui materiais irremovíveis.  

e) a água salgada do mar tem temperatura de ebulição alta. 

8. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a "água é um projeto de viver". Nada mais correto, 

se levarmos em conta que toda água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas 

outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, 

também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas 

à dinâmica da vida. No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas 

moléculas de H2O passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da 

evaporação pode ser  

a) a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de quantidades muito pequenas de 

substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água.  

b) a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados juntamente com a água.  

c) o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais minerais na água presente no solo.  

d) a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal, por meio da 

respiração.  

e) a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície 

9. zido pelo Brasil hoje 

- cerca de 20 milhões de toneladas por ano - seria capaz de aumentar em 15% a oferta de energia 

elétrica. Isso representa a metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. O segredo está na 

celulignina, combustível sólido gerado a partir de um processo químico a que são submetidos os 

 

Independentemente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na 

produção de energia pela técnica citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel  

a) do gás natural em uma usina termoelétrica.  

b)  

c)  

d) das pás das turbinas em uma usina eólica.  

e) do reator nuclear em uma usina termonuclear 
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10. Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de 

hidrogênio (H2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em 

tal fato, foram feitas as seguintes afirmações:  

I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais;  

II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais;  

III. Esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural do enxofre (S).  

Está correto, apenas, o que se afirma em  

a) I  

b) II  

c) III  

d) I e III  

e) II e II 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

Atualmente a existência humana já parece estar intimamente ligada a existência da energia elétrica. 

Utilizamos desta deste acordar, para esquentar seu café, até ao dormir, quando em dias quentes, nos 

utilizamos de ventiladores. Tal dependência nos leva a pesquisar fontes que nos levem a perpetuar essa 

nossa utilização da energia elétrica. 

Cite 3 fontes de energia e cite também um pró e um contra dessa energia. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. b  

Normalmente localizados na periferia urbana, os lixões, por não apresentarem uma solução eficiente para 

o destino final dos resíduos sólidos nas grandes cidades, tendem a se tornar problemas para as 

autoridades de saúde, devido à decomposição dos resíduos orgânicos (chorume), comprometendo os 

recursos hídricos (com a contaminação de águas subterrâneas e leito de rios) e o solo. Também são 

consideradas áreas de disseminação de doenças, por serem locais propícios à proliferação de vetores 

como pequenos roedores e insetos. 

2. e 

 
3. d  

De fato, a decantação, a filtração, a cloração e, em alguns casos, a fluoretação são processos usados no 

tratamento da água resultante de um banho, e o destino dessa água tratada é o retorno aos 

consumidores. 

4. b  

A coleta seletiva é o primeiro passo para viabilizar o reaproveitamento e a reciclagem de diversos 

confecção de outros objetos. 

5. a  

Neste início de século, muitos países passaram a questionar intensamente a composição de suas matrizes 

energéticas. Novos caminhos estão sendo procurados, tendo como meta o uso de fontes renováveis e 

menos poluentes que as atuais. A introdução obrigatória do biodiesel, por lei federal, na composição da 

matriz brasileira, como se fez com o álcool no passado, coloca o país na vanguarda em termos de 

empenho por diminuir a degradação ambiental pelo uso de combustíveis fósseis 

6. d 

 
7. a  

Realmente os processos tecnológicos de dessalinização da água do mar são muito caros, por isso não 

são usados em larga escala. As demais alternativas são incorretas. 
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8. c 

A evaporação da água da solução do solo aumenta sua concentração salina. Em períodos de seca 

prolongada, o aumento da concentração salina da solução do solo dificulta a absorção de água pelas 

raízes dos vegetais, devido a fenômenos osmóticos 

9. a  

Nas condições do enunciado, a celulignina faz o papel de combustível, cuja queima deve produzir o 

aquecimento da água e sua vaporização. Esse vapor movimenta as turbinas, produzindo energia elétrica. 

Assim, o papel da celulignina é análogo ao do gás natural em uma usina termoelétrica. 

10. d  

Segundo o texto, por um processo natural, temos: O H2S faz parte do ciclo do enxofre, e a utilização de 

esterco como adubo não contribui para um aumento significativo na sua concentração. Assim, temos: I 

e III corretas. 

 

Questão Contexto 

 
Energia Solar   

para seu uso. 

Contra: Alto capital de investimento 

 

Termoelétricas (utilizam-se de energia térmica)  Pró: Em comparação com usinas hidrelétricas, são mais 

rápidas para se construir, podendo assim suprir carências de energia de forma mais rápida. 

Contra: Como são usados combustíveis fósseis para queimar e gerar energia, há uma grande liberação 

de poluentes na atmosfera. Estes poluentes são responsáveis pela geração do efeito estufa e do aumento 

do aquecimento global. Portanto, este tipo de energia é altamente prejudicial ao meio ambiente. 

 

Energia Nuclear  Pró: Pequena quantidade de resíduos. 

Contra: Risco de acidentes catastróficos. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitora:  Victor P. 
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Basicidade de compostos orgânicos 
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RESUMO   
 

 

Para entendermos este assunto, precisamos do conhecimento prévio a respeito das teorias modernas de 

ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.  

 

• Arrhenius:  

Ácidos: compostos que liberam H+ em solução aquosa. 

HA (aq) ⇌ H+ 
(aq) + A  

(aq) 

 

E aí, quanto mais ionizados, mais FORTES os ácidos. As consequências disso são: 

 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é muito 

maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons H+; 

α = nº de moléculas ionizadas/nº inicial de moléculas 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Ka), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Ka = [H+][A ]/[HA] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Ka (pKa), mais forte é, já que o Ka é alto e o pKa é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKa =  logKa 

 

Bases: compostos que liberam OH  em solução aquosa. 

 BOH (aq) ⇌ B+ 
(aq) + OH  

(aq) 

 

E aí, quanto mais dissociadas, mais FORTES as bases. As consequências disso são: 

 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é muito 

maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons OH ; 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Kb), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Kb = [B+][OH ]/[BOH] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Kb (pKb), mais forte é, já que o Kb é alto e o pKb é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKb =  logKb 

 

• Bronsted-Lowry: 

Ácidos: compostos que doam prótons H+ a outro composto. 

Bases: compostos que recebem prótons H+ de outro composto. 

 

 
Na reação direta → H2O é ácido e NH3 é base; 

Na reação inversa → NH4
+ é ácido e OH  é base; 

Diz-se: NH4
+ é o ácido conjugado da NH3 e OH  é a base conjugada da H2O. 
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• Lewis: 

Ácidos: compostos que recebem par de elétrons. 

Bases: compostos que doam par de elétrons. 

 
 

Bases Orgânicas 
 

• Aminas 

Assim como na amônia, composto inorgânico do qual as aminas derivam, esses compostos orgânicos 

possuem um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio, o qual os doa a outro composto, 

funcionando como base de Lewis.  

 
 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos (como cadeia carbônica) 

a região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres. Assim, o par 

-lo. Isso aumenta a basicidade 

da amina.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos puxam

elétrons da região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres, para si. Assim, o par 

eletrônico do N fica menos -lo. Isso reduz a basicidade 

da amina.  

 

EFEITO DA RESSONÂNCIA → grupamentos aromáticos fazem com que o par eletrônico do N entre em 

ressonância com o anel, indisponibilizando- -lo. Isso reduz a 

basicidade da amina. 

 

EFEITO DE IMPEDIMENTO ESPACIAL DA AMINA TERCIÁRIA → embora o aumento de cadeias carbônicas 

aumentem a basicidade da amina, devido ao efeito indutivo positivo, quando se trata de amina terciária, a 

basicidade diminui

eletrônico aos compostos que querem recebê-lo. A este efeito damos o nome de impedimento estérico ou 

espacial.  
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ORDEM DE BASICIDADE DAS AMINAS: 

Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas secundárias > 

Aminas aromáticas primárias > Aminas aromáticas terciárias 

 

 

 IMPORTANTE À BEÇA:  

AMIDAS NÃO SÃO BÁSICAS. Embora o N possua par de elétrons livres, eles entram em ressonância com a 

dupla do C com O, o que os indisponibiliza -lo. As amidas são 

consideradas neutras. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 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  

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 

2. Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos 

citados. 

I. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio 

pode receber próton dando origem a uma ligação. 

II. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo 

de nitrogênio pode ser doado facilmente. 

III. Fenol 6 5(C H OH)  possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H+
 quando 

reage, por exemplo, com uma base forte. 

É correto APENAS o que se afirma em  

a) I    

b) II    

c) I e II    

d) I e III    

e) II e III    

3. A metilamina, H3C  NH2, proveniente da decomposição de certas proteínas, responsável pelo 

desagradável cheiro de peixe, é uma substância gasosa, solúvel em água. Por que o vinagre diminui o 

cheiro de peixe? 

4. 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.    

5. Acidez e basicidade são propriedades importantes nas reações orgânicas. Considerando-se os efeitos 

eletrônicos, determine no conjunto A qual é o composto mais ácido e no conjunto B qual é o composto 

mais básico. Justifique a sua resposta.  

Conjunto A: H3C  COOH; H2  2  COOH  

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 
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6. Leia o texto a seguir. 

O excesso de nitratos, na água potável e em produtos alimentícios, pode ser uma ameaça para a 

nossa saúde, dado que parte destes íons é convertida, no estômago, em íon nitrito. Sabe -se que os 

nitratos e nitritos são usados como aditivos em produtos cárneos industrializados como o bacon, 

salsichas e presuntos, para retardar a deterioração destes produtos e preservar o sabor e coloração 

dos mesmos. O nitrito, nos produtos cárneos industrializados, em meio ácido ou em temperaturas 

elevadas, forma o agente nitrosante, que reage com algumas aminas produzindo as nitrosaminas 

(R2N-N=O), consideradas carcinogênicas. 

Em relação às propriedades físicas e químicas das aminas, é correto afirmar: 

a) As aminas são compostos apolares. 

b) As aminas são mais solúveis em soluções aquosas ácidas do que em soluções básicas. 

c) As aminas aromáticas são bases mais fortes que as aminas alifáticas. 

d) As aminas terciárias fazem ligações de hidrogênio entre si. 

e) As aminas primárias apresentam três radicais, alquila ou arila, ligados ao átomo de nitrogênio. 

7. Um dos processos de obtenção de aminas secundárias consiste na reação entre haletos de alquila e 

determinados compostos nitrogenados, conforme a equação química genérica abaixo:  

 

 
Admita que, para essa síntese, estejam disponíveis apenas os seguintes reagentes:  

 

 

 

Utilizando as respectivas fórmulas estruturais, escreva a equação química completa da reação entre o 

haleto de alquila e o composto nitrogenado de caráter básico mais acentuado. 

 

8.  

 

 
Considerando o caráter ácido-base das espécies químicas citadas anteriormente, podem ser 

classificadas como base de Bronsted-Lowry:  

a) apenas piridina e pirrol.  

b) apenas piperidina, pirrolidina e pirrol.  

c) piridina, piperidina, pirrolidina e pirrol.  

d) apenas piridina. 
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9. O odor característico de peixe resulta da liberação de metilamina, que é uma base orgânica. Na cozinha 

é comum o uso de limão para minimizar esse odor, o que se fundamenta na reação de neutralização 

da amina, devido ao pH ácido do suco do limão 

 

Utilizando o critério de basicidade dos compostos orgânicos nitrogenados, ao colocarmos as 

substâncias anteriores em ordem decrescente de basicidade, obteremos a seguinte ordenação para os 

compostos:  

a) II, III, I.    

b) I, II, III.    

c) lI, I, III.    

d) III, Il, l.    

e) I, III, II.    

10. Analisando a tabela a seguir, com valores de constantes de basicidade, Kb, a 25 °C para diversas bases, 

podemos afirmar que: 

 

a) a amônia é uma base mais fraca que o hidróxido de zinco.    

b) a anilina é a base mais forte.    

c) a piridina e a amônia têm a mesma força básica.    

d) a dimetilamina é a base mais forte.    

e) a anilina é mais básica que a piridina.    
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GABARITO 

 

 

 

1. Conjunto A: H3C  COOH;   COOH;   COOH  

O composto mais ácido no conjunto A é o ácido dicloro etanóico, porque os átomos de cloro causam 

um efeito indutivo negativo e consequentemente aumentam a acidez. 

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 

O composto mais básico no conjunto B é a dimetilamina, pois os grupos metil provocam um efeito 

indutivo positivo e assim aumentam a basicidade. 

2. d 

I. Correta. O átomo de nitrogênio pode aceitar próton (teoria de Bronsted-Lowry) dando origem a uma 

ligação química. 

II. Incorreta. Caso a metilamina pudesse doar o hidrogênio, seria um doador de próton, possuindo um 

caráter ácido. 

III. Correta. O fenol pode ser considerado um ácido fraco e devido a ressonância do anel e, ainda na 

presença de uma base forte como o NaOH,  irá perder o átomo de hidrogênio da hidroxila (reação 

ácido base), ou seja, a liberação do íon hidrogênio será mais fácil. 

   
3. O ácido acético (vinagre) reage com a amina, que tem caráter básico, diminuindo assim a 

quantidade  da metilamina responsável pelo cheiro do peixe. 

H3C - NH2 + H3C - COOH - NH3+ + H3C - COO- 

4. 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)=  

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

=

= +

=

   

5. Conjunto A: ácido dicloro etanoico; conjunto B: 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. 

6. b 

Resolução:  

Alternativa a: está errada. As aminas são compostos polares. 

Alternativa b: está correta. 

Alternativa c: está errada. As aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. 

Alternativa d: está errada. Não fazem. 

Alternativa e: está errada. A amina primária possui apenas um radical. 
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7.  

 

8. c 

Base de Bronsted-Lowry é toda espécie química receptora de prótons H+, porque ela possui elétrons 

livres para fazer ligação dativa. Nesse caso, todos os compostos têm um par de elétrons disponível no 

nitrogênio. 

9. e 

ORDEM DE BASICIDADE DAS AMINAS: 

Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas secundárias > 

Aminas aromáticas primárias > Aminas aromáticas terciárias 

10. d 

Quanto maior o valor de Kb mais forte é a basicidade. 
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Reação orgânica: reação de substituição 

(em alcanos): Mecanismos de reações e 

exercícios específicos  

25 

out 

 

RESUMO   
 

 

Nas reações de substituição, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de 

um hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos.  

 
Onde R é um radical orgânico 

 

 As principais reações de substituição em hidricarbonetos são: halogenação, nitração, sulfonação. 

 

Halogenação 
Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelos halogênios: F2, Cl2, Br2, I2. Porém a reação com 

F é muito energica e com I muito lenta, por tanto, seram muito raras de ocorrer. 

Ex.: 

 
Assim é possivel fazer uma monosubstituição de H do metano por um Cl do gás cloro, mas também é 

possivel fazer a substituição de todos os H por Cl continuando a reação da mesma forma. 

 

PSIU!! 

 

Quando o hidrocarboneto possui mais de um hidrogênio distindo que possa ser substituido teremos uma 

mistura de produtos. 

Ex.: 
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Nitração 
Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento NO2

-. 

 
Sulfonação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento HSO3
-. 

 
É possivem que as reações de substituição ocorram em haletos orgânicos. Veremos alguns casos a seguir 

de como essa reação pode acontecer. 

De forma geral teremos: 

 
Onde o X é um halogênio e A, geralemte, é um metal. 

Ex.: 

 
PSIU!! 

 

O iodo é o haleto mais reativo de todos e o flúor o menos, porque a energia de ligação entre o halogênio e 

o carbono aumenta do sentido do iodo para o flúor. 

Da mesma forma, carbonos terciários são mais reativos que carbonos secundários, que por sua vez, são 

mais reativos que carbonos primários. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. A reação do 2-bromo-2-metilpropano  (A) com o etóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, 

leva a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que C é formado por uma reação de __________; e D, por 

uma reação de __________.  

a) substituição  desidratacão    

b) substituição  eliminação    

c) oxidação  desidrogenação    

d) adição  eliminação    

e) adição  desidratação    

2.    

 
A fórmula estrutural indicada acima representa a molécula de uma substância, que é altamente sensível 

ao choque e tem o uso industrial associado a sua grande capacidade explosiva. O processo de 

fabricação dessa substância envolve uma reação de substituição e é extremamente perigoso, podendo 

sair de controle muito rapidamente. Por isso, ela deve ser produzida dentro de condições de extremo 

controle e segurança. 

A síntese desse explosivo pode ser realizada, misturando-se  

a) propano e ácido nítrico.    

b) propanona, nitrogênio e zinco.    

c) um triglicerídeo e ácido nítrico.    

d) glicerina, ácido sulfúrico e ácido nítrico.    

e) 1,2,3-propan-triamina, hidróxido de sódio e sódio.    
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3. Nucleófilos (Nu )−  são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação 

chamada substituição nucleofílica N(S ),  como mostrado no esquema: 

R X Nu R Nu X− −− + → − +  (R =  grupo alquila e X =  halogênio) 

A reação de NS  entre metóxido de sódio 3(Nu CH O )− −=  e brometo de metila fornece um composto 

orgânico pertencente à função  

a) éter.    

b) éster.    

c) álcool.    

d) haleto.    

e) hidrocarboneto.     

4. As reações de cloração (halogenação) dos alcanos ocorrem na presença de gás cloro 2(C ),  sob 

condições ideais, e geralmente dão origem a diversos produtos contendo átomos de cloro. Por 

exemplo, no caso da cloração do metilbutano 5 12(C H ),  é possível obter quatro produtos diferentes. 

Esse tipo de reação é classificada como  

a) substituição.    

b) adição.    

c) acilação.    

d) combustão.    

e) saponificação.    

5. A reação de substituição entre o gás cloro e o propano, em presença de luz ultravioleta, resulta como 

produto principal, o composto:  

a) 1-cloropropeno.    

b) 2-cloropropano.    

c) 1-cloropropano.    

d) 2-cloropropeno.    

6. Reações de substituição radicalar são muito importantes na prática e podem ser usadas para sintetizar 

haloalcanos a partir de alcanos, por meio da substituição de hidrogênios por halogênios. O alcano que, 

por monocloração, forma apenas um haloalcano é o  

a) propano.    

b) ciclobutano.    

c) 
2 metilpropano.−

    

d) 2,3 dimetilbutano.−     

e) 
1 metilciclopropano.−

    

7. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

A reação do 2-bromo-2-metilpropano com o etóxido de sódio, usando etanol como solvente, leva à 

formação de 3% de éter e de 97% de alceno, conforme representado abaixo.  

 
Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de __________, e o 

alceno é formado por uma reação de __________.  
a) substituição  eliminação    

b) substituição  desidratação    

c) oxidação  eliminação    

d) adição  hidrogenação    

e) adição  desidratação    
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8. Na reação de substituição 

 

A espécie química destacada (A) é um(a)  

a)  base de Lewis.    
b)  eletrófilo.    
c)  nucleófilo.    
d)  carbânion.    
e)  radical livre.    

9. Um pequeno balão de vidro continha 15,0 mL de certo brometo de alquila (R-Br) líquido, nas condições 

ambientais de temperatura e pressão. O conteúdo desse balão foi dividido em três amostras iguais, 

colocadas em tubos de ensaio rotulados, respectivamente, como I, II e III.  

A primeira amostra (tubo I) de brometo de alquila (R-Br) foi brandamente aquecida com 1,0 g de soda 

cáustica pura (NaOH). A reação observada, que produziu um monoálcool primário (R-OH) e brometo 

de sódio (NaBr), pode ser classificada como  

a) eliminação.    

b) substituição eletrofílica.    

c) substituição nucleofílica.    

d) adição.    

10. O sal (cloreto de sódio) e o petróleo (hidrocarbonetos) estão entre as principais matérias-primas 

potiguares. O gás natural, obtido em quantidade nos poços petrolíferos, consiste numa mistura de 

hidrocarbonetos leves, sendo metano (CH4) e etano (C2H6) seus principais componentes. Por outro 

lado, a eletrólise da solução de cloreto de sódio (NaCl) produz soda cáustica (NaOH) e cloro gasoso 

(Cl2). Diante da disponibilidade dessas substâncias, um grupo de estudantes da UFRN projetou um 

processo para obtenção de álcoois leves (metanol e etanol), de importância econômica, a partir de sal 

e gás natural, de acordo com as reações abaixo: 

1a etapa: R-H + Cl2 →  R-Cl + HCl 

2a etapa: R-Cl + NaOH →  R-OH + NaCl 

(para R = .CH3 ou .C2H5) 

A respeito do mecanismo de cada etapa da reação, pode-se dizer que ocorre, respectivamente,  

a) cisão homolítica e substituição nucleofílica.    

b) cisão homolítica e substituição eletrofílica.    

c) cisão heterolítica e substituição nucleofílica.    

d) cisão heterolítica e substituição eletrofílica.    
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11. As chamadas reações de substituição nucleofílica estão entre as mais importantes da Química 

Orgânica. Elas podem ser unimoleculares (reações 1SN )  ou bimoleculares (reações 2SN ).  Os 

esquemas abaixo, nos quais Nu  representa o nucleófilo e X  o grupo de saída, ilustram de forma 

simplificada os mecanismos destas reações. 

Reações 1SN  

1. X R X Etapa nR le ta+ −− → +  

2. R Nu H R Nu H+ ++ − → − −  

3. 2 3R Nu H H O R Nu H O+ +− − + → − +  

 

Reações 2SN  

 
Considere a reação de substituição nucleofílica entre o 3 bromo 3 meti(S l hexano)− − − − −  e a água 

(em acetona). 

a) Esta reação se processa por um mecanismo 1SN  ou 2SN ?  Justifique sua resposta.  

b) Identifique, pela nomenclatura IUPAC, o(s) principal(is) produto(s) orgânico(s) desta reação.  

   

12.  

-  

 sobre o novo lança-perfume que 

invadiu a periferia da cidade de São Paulo. A droga, reformulada, voltou com sabor doce e ainda mais 

perigosa, podendo até matar. 

Amostras foram compradas nas ruas de São Paulo e levadas para teste em laboratório. Duas substâncias 

tóxicas foram encontradas: o tricloroetileno, entre outras aplicações, usado para remover adesivos e 

tintas; o diclorometano, uma substância tão tóxica que é componente do removedor de solda.  

ca, vai direto para os pulmões, entra 

rapidamente na corrente sanguínea e em segundos chega ao cérebro. 
Adaptado do disponível em:<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/06/uso-de-lanca-perfume-poe-em-risco-vida-

de-jovens-pelo-brasil.html>. Acesso em 22 out. 2015 

Com base no texto e em conhecimentos de Química, faça o que se pede. 

a) Escreva a fórmula estrutural espacial dos hidrocarbonetos clorados mencionados no texto, 

apresentando todos os elementos que formam a molécula. 

b) Se o diclorometano for submetido a excesso de cloro, calor e luz ultravioleta, poderá ocorrer a 

substituição de um de seus hidrogênios, formando o clorofórmio. Escreva a equação que 

representa essa reação. 

c) O tricloroetileno é produzido a partir do etileno. A reação inicia-se com a cloração do etileno em 

presença de catalisador, produzindo 1,2 dicloroetano,−  que aquecido a 400 C  com cloro é 

convertido em tricloroetileno. Escreva as equações das duas etapas descritas nesse processo de 

obtenção.  
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13. Organismos vivos destoxificam compostos orgânicos halogenados, obtidos do meio ambiente, através 

de reações de substituição nucleofílica (SN). 

R L Nu : R Nu L− + → − +  

Numa reação de SN, o 2-cloropentano reage com hidróxido de sódio em solução aquosa. O produto 

orgânico (A) dessa reação sofre oxidação na presença de permanganato de potássio em meio ácido, 

produzindo o produto orgânico (B). Escreva as equações simplificadas (não balanceadas) das duas 

reações, o nome do composto (A) e a função química do composto (B).  

14. Alcanos reagem com cloro, em condições apropriadas, produzindo alcanos monoclorados, por 

substituição de átomos de hidrogênio por átomos de cloro, como esquematizado:  

 

 

 

Considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos de hidrogênio de 

mesmo tipo (primário, secundário ou terciário), presentes nos alcanos acima, pode-se afirmar que, na 

reação de cloração, efetuada a 25°C, 

• um átomo de hidrogênio terciário é cinco vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio 

primário. 

• um átomo de hidrogênio secundário é quatro vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio 

primário. 

Observação: Hidrogênios primário, secundário e terciário são os que se ligam, respectivamente, a 

carbonos primário, secundário e terciário. 

A monocloração do 3-metilpentano, a 25°C, na presença de luz, resulta em quatro produtos, um dos 

quais é o 3-cloro-3-metilpentano, obtido com 17% de rendimento. 

a) Escreva a fórmula estrutural de cada um dos quatro produtos formados. 

b) Com base na porcentagem de 3-cloro-3-metilpentano formado, calcule a porcentagem de cada 

um dos outros três produtos.  

15. As reações a seguir são exemplos de reações de substituição em derivados de ácidos carboxílicos:  

 

a) Identifique, na reação I, as funções orgânicas dos compostos (A) e (B). 

b) Escreva o nome do composto (C) da reação II.  

16. Os haletos orgânicos sofrem diversas reações de substituição, como por exemplo, com o hidróxido de 

sódio em solução aquosa: 

 
Qual o nome do composto A? 
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17. Sabendo-se que os alcanos devem fazer, principalmente, reações de substituição do tipo:  

 
Qual o produto que devemos esperar na reação do etano com ácido nítrico (HONO2)? 

18. Uma mistura de 2-

compostos formados. 

19. Equacione as reações a seguir, indicando a fórmula estrutural do principal produto orgânico formado.  

a) (mono) bromação do metilpropano;  

b) (mono) nitração do propano;  

20. Um composto de fórmula molecular C5H12, ao sofrer monocloração produziu, uma mistura de três 

isômeros constitucionais (isto é, isômeros planos). Represente a fórmula estrutural desse composto. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Dada a reação cloração do metil proparo: 

 
De o nome e a fórmula estrutural dos produtos X e Y formados.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o metil-tercbutil-éter é formado por uma reação de 

substituição; e D, por uma reação de eliminação. 

   
2. d 

-se glicerina, ácido sulfúrico 

e ácido nítrico. 

   
3. a 

Substituindo 3Nu (CH O )− −
 e o brometo de metila 3(CH Br)  na equação fornecida no enunciado, vem: 

3 3 33
CH Br CH OCH BrCH O

3 3 3 3

Éter

R X Nu R Nu X

CH Br CH O H C O CH Br

−−

− −

− −

− + → − +

+ → − − +

   

4. a 

Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio do alcano por um átomo de 

cloro. 

Essa substituição pode ocorrer em diferentes posições, levando a obtenção de diferentes produtos. 
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5. b 

O hidrogênio do carbono secundário é substituído com maior facilidade: 

   
6. b 

 
Para alcanos com mais de 3 carbonos, a halogenação irá formar uma mistura de diferentes compostos 

substituídos.   

7. a 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de substituição, e o 

alceno é formado por uma reação de eliminação.  

   
8. b   

A é um eletrófilo por está atacando um centro negativo. 

9. c   

A Hidroxila negativa ataca um centro positivo na molécula orgânica. 

10. a   

11.  

a) O mecanismo 1SN  ocorre na presença de acetona (propanona) que não fornece OH ,−  neste caso a 

água faz isto. 

O mecanismo 2SN  ocorre na presença de NaOH  que fornece o produto de hidrólise (OH )− . 

Conclusão: esta reação se processa pelo mecanismo 1SN .  
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b) Os principais produtos orgânicos desta reação são os isômeros: (S)3-metil-hexan-3-ol  e 

(R)3-metil-hexan-3-ol.    

12.  

a) Teremos: 

 
b) Teremos: 

 
c) Teremos: 

   
13. Seguindo R-L + Nu:  R-Nu + L:→ , vem: 

 
Ou 
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O nome do composto A é 2-pentanol ou pentan-2-ol. 

A função química do composto B é cetona.   
14.  

a) Teremos as seguintes possibilidades: 

 
b) Notações utilizadas na resolução deste item: 

p: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono primário 

s: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono secundário 

t: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono terciário 

Na molécula de 3-metil-pentano tem-se: 

 
9 átomos de hidrogênio primário: 9p 

4 átomos de hidrogênio secundário: 4s 

1 átomo de hidrogênio terciário: 1t 

Do enunciado tem-se que t 17%= , logo esta é a porcentagem do produto 1. 

Sabemos, também a partir do enunciado, que o hidrogênio ligado a carbono terciário (t) á cinco 

vezes mais reativo do que o hidrogênio ligado ao carbono primário (p). Então, 
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t 5 p

17 % 5 p

17
p 3,4 %

5

= 

= 

= =

 

 

Como temos 6 átomos de carbono primário ligados a carbonos da cadeia principal na molécula do 

produto 3, podemos calcular sua porcentagem: 

6 3,4 % 20,4 % =  

 

Como temos 3 átomos de carbono primário no radical metil da molécula do produto 4, podemos 

calcular sua porcentagem: 

6 3,4 % 10,2 % =  

A soma das porcentagens equivale a 100 %,  daí: 9p 4s 1t 100 %+ + = . 

Como temos 4 átomos de carbono secundário na molécula do produto 2, podemos calcular sua 

porcentagem (4s): 

9p 4s 1t 100 %

9 3,4% 4s 1 17% 100%

4s 52,4 %

+ + =

 + +  =

=

 

Conclusão (porcentagem de cada um dos produtos): 

Produto 1: 17 % 

Produto 2: 52,4 % 

Produto 3: 20,4 % 

Produto 4: 10,2 %   
15.   

a) A = halogeneto de acila (cloreto de acila) 

      B = amida 

b) ácido propanoico   

16.  

   
17.  

 
18.  
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19.  

 
20.  

 
 

Questão Contexto  
 

 
1  Cloro Metil Propano e 

2  Cloro Metil Propano 
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Quí. 
 

Professor: Allan Rodrigues 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Substituição no Benzeno 
Já sabemos como as reações de substituição ocorrem em alcanos e ciclanos. Neste material, falaremos sobre 

cada uma dessas reações em compostos aromáticos, dos quais o principal e mais simples é o benzeno. 

Como vimos, as reações de substituição são aquelas em que SUBSTITUÍMOS um hidrogênio de um 

composto orgânico (substrato) por algum grupo de outro reagente, que em alguns casos será inorgânico e 

em outros casos, orgânico. Estudamos, nos compostos saturados, que elas funcionam de maneira análoga 

às reações de DUPLA-TROCA ou DESLOCAMENTO, que aprendemos na química inorgânica. 

No benzeno não é diferente. Veja o caso geral abaixo, em que o substrato é o benzeno e o reagente é um 

composto hipotético XY: 

 
 

Halogenação 

• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até 

explosivo, e o I2 tem reação lenta demais) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são um HALETO DE FENILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 

 

Nitração 

• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (H2SO4) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um NITROBENZENO e uma ÁGUA. 
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Sulfonação 

• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo SO3H do ácido; 

• Utiliza CALOR ( ) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um ÁCIDO BENZENOSSULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 

Alquilação de Friedel-Crafts 

• Ocorre com adição de um HALETO DE ALQUILA (R-X, em que R é um radical alquila e X é um 

halogênio) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo R do haleto; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são um HIDROCARBONETO AROMÁTICO e um HIDRÁCIDO 

HALOGENADO. 

 

Acilação de Friedel-Crafts 

• Ocorre com adição de um HALETO DE ACILA [R-(C=O)Cl, em que R é um radical acila] aos 

aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo (C=O)-R do haleto; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são uma CETONA AROMÁTICA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO. 

 

 

Orientação/diligência dos compostos aromáticos nas reações de substituição 
Nas reações de substituição de compostos aromáticos nos quais já se encontra algum grupo (Gr) ligado ao 

anel aromático, esse grupo pode direcionar a substituição dos hidrogênios das posições ORTO, META ou 

PARA. 

Gr → grupo orientador 

• Grupos ORTO-PARA dirigentes ou ATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições orto (1,2) e para (1,4). Eles são formados por 1 ÚNICO ÁTOMO ou por um grupo 

de átomos que estão unidos entre si apenas por LIGAÇÕES SIGMA (ligações simples). 

Ex: Cl , Br , I , OH , CH3, etc. 

 

 

 

 

 OPA, eletrofílico? 

São grupos que, por serem positivos, têm afinidade por elétrons (grupos negativos). 
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Exemplo: nitração do metilbenzeno (tolueno) → metil é um grupo orto-para dirigente. 

 

 

 
 

 
 

Obs.: Na halogenação do tolueno, caso os catalisadores utilizados sejam LUZ (λ) e CALOR ( ), no lugar do 

ácido de Lewis, os produtos formados são HALETO DE BENZILA e HIDRÁCIDO HALOGENADO, pois o 

hidrogênio substituído será o do grupo metil, e não do anel benzênico (uma vez que os alcanos sofrem 

substituição na presença de luz e calor). 

Dizemos que estes casos obedecem à REGRA CCC: CALOR, já que há aquecimento para que ocorra esta 

reação; CLARIDADE, uma vez que ocorre em presença de luz; e CADEIA, pois se trata de uma substituição 

na estrutura da cadeia alifática. 

 

 
Para que se obtenha o meta-bromotolueno, ao contrário do processo acima, deve-se utilizar ácido de Lewis 

em ambiente FRIO e ESCURO. Assim, dizemos que estes casos obedecem à REGRA NNN: NOITE, já que a 

reação ocorre no escuro; NEVE, uma vez que ocorre no frio; e NÚCLEO, pois se trata de uma substituição na 

estrutura do núcleo benzênico. 

• Grupos META dirigentes ou DESATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições meta (1,3). Eles são formados por átomos que estão unidos entre si por LIGAÇÃO 

DUPLA, TRIPLA ou DATIVA (ligações pi). 

Ex: NO2, HSO3H, CH=CH2, etc. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito de reações de substituição em alcanos e aromáticos.  

(01) A reação de cloração do metilbutano apresentará uma única molécula orgânica como produto 

final.    
(02) Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de 

substituição por bromação no carbono primário.    
(04) Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr .     

(08) A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a 

partir de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.    
(16) O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico 

concentrado age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido 

nítrico.   

Soma: (     )  

2. Em reações de substituição de compostos aromáticos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito 

de grupos dirigentes de reação.  

(01) Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são 

chamados de orto-para dirigentes.    
(02) Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do 

anel.    
(04) Os grupos dirigentes doadores de elétrons NH2, OH e O R apresentam a mesma intensidade 

de ativação do anel benzênico.    
(08) Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno do que no ácido 

benzoico.    
(16) O TNT (trinitrotolueno), produzido a partir de uma reação de nitração do tolueno, é composto de 

uma série de isômeros de posição com os três grupos nitro ocupando indistintamente três das 

cinco possíveis posições no tolueno.    

Soma: (      ) 

3. Considere as duas moléculas abaixo: 

 
Ambas sofrerão nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a 

única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas I e II, respectivamente, é:  

a) 4  e 4     

b) 6  e 6     

c) 5  e 2     

d) 3  e 5     

e) 4  e 6     
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4. Observe as equações de reações de substituição eletrofílica em compostos aromáticos: 

 

Os nomes corretos dos produtos A e B são, respectivamente,  

a) 1,4-dibromobenzeno e 4-bromofenol.    

b) 1,2,3-tribromobenzeno e 2-bromofenol.    

c) 5-bromobenzeno e 2,4-dibromofenol.    

d) 1,2-dibromobenzeno e 1,1,3-tribromofenol    

e) bromobenzeno e 2,4,6-tribromofenol.    

5. Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações de substituição aromática dos 

hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de ácido sulfúrico 

concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos aromáticos, 

responda aos itens que seguem. 

a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários. 

b) Dê o nome IUPAC para os produtos formados acima.  

6. Considerando as reações abaixo, assinale o que for correto. 

 
(01) São reações de substituição.    
(02) O produto de B é uma cetona.    
(04) A reação B corresponde a uma acilação de Friedel-Crafts.    
(08) Na reação A, a utilização de 2 3Br FeBr  no lugar de 2 3C FeC ,  produzirá o bromobenzeno.    

(16) Ambos os produtos são aromáticos.    
Soma: (       ) 

7. O anel benzênico pode sofrer reação de substituição eletrofílica aromática com cloro e gerar 

clorobenzeno e, a subsequente cloração desse produto leva à formação de três isômeros 

dissubstituídos. 

Com base nessas informações: 

a) represente a fórmula estrutural dos isômeros; 

b) aponte os isômeros polares; 

c) mencione os produtos principais da segunda reação.  
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8. Nas reações de substituição aromática eletrofílica, o grupo ligado ao anel aromático influencia 

diretamente a posição em que o eletrófilo se ligará no anel. A reação de nitração do fenol é um 

exemplo dessa reação e leva à formação preferencial dos isômeros A e B. Considerando essa reação, 

responda aos itens a seguir: 

 

a) Classifique o grupo hidroxila como um grupo ativador ou desativador do anel aromático em 

reações de substituição eletrofílica. 

b) Considerando a monossubstituição do anel aromático, forneça a estrutura dos isômeros A e B.  

9. Quando uma reação química ocorre, ligações existentes entre os átomos de uma molécula se rompem, 

formam-se novas ligações e surgem novas moléculas. Observe, então, o seguinte esquema reacional: 

 

a) Identifique, por meio de suas respectivas fórmulas estruturais, os compostos X, Y, W e Z. 

b) Informe o percentual de carbono do composto W. 

c) As reações representadas por I, II, III e IV são reações de substituição eletrofílica. Classifique-as.  

10. Considere o esquema de reações de monossubstituição, a seguir, onde o benzeno é o reagente de 

partida para preparação das substâncias C e E. 

 
a) Escreva as fórmulas estruturais planas das substâncias de A e E. 

b) Indique o(s) isômero(s) que predomina(m) na síntese das substâncias B e E. Justifique.  

11. A sequência a seguir pode ser utilizada para a obtenção da matéria prima usada na produção de um 

importante polímero, o isopor. 

 

a) Quais as fórmulas estruturais dos compostos designados por X, Y e Z? 

b) Classifique as reações acima segundo seu mecanismo (eliminação, redução, oxidação, 

substituição).  
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Para que serve Ibuprofeno: 

É indicado para redução da febre e a melhora temporária de dores leves e moderadas, tais como: dor 

de cabeça (enxaqueca e cefaleia vascular), dor de dente, dor muscular, dor na parte inferior das costas 

(ou dor lombar), dores relacionadas a problemas reumáticos não articulares e periarticulares (como 

capsulite, bursite, tendinite, tenossinovite, etc), dores associadas a processos inflamatórios e/ou 

traumáticos (como entorses e distensões), cólica menstrual e dores associadas a gripes e resfriados.  
Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/6-ibuprofeno-comprimidos>. 

 

Abaixo está representada a fórmula estrutural do medicamento descrito acima, o Ibuprofeno. 

Considere que ele tenha sido formado a partir do benzeno, que reagiu separadamente com 2 

compostos, cada um dos quais originou um dos grupos ligantes do anel aromático na estrutura 

representada.  

Qual deve ter sido o primeiro reagente orgânico adicionado ao benzeno nas etapas de formação do 

Ibuprofeno? 

  

http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/6-ibuprofeno-comprimidos/indicacoes
http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/6-ibuprofeno-comprimidos
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. 04 + 08 + 16 = 28. 

Reação de cloração do metilbutano: 

 
Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição por 

bromação no carbono terciário (regra de Saytzeff).   

 

Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr  (síntese 

de Friedel-Crafts). 

 

A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a partir 

de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.   

 

O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico concentrado 

age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido nítrico.   

3 2 3

3 2 4 2 2 4

R H HO SO H H O R SO H

3HNO 3H SO 3H O 3NO 3HSO

Δ

+ −

− + − ⎯⎯→ + −

+ → + +
   

2. 01 + 02 + 08 = 11. 

(01) Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são 

chamados de orto-para dirigentes.   

(02) Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do anel, 

ou seja, é um grupo (radical) orto-para dirigente. 

(04) Os grupos (radicais) dirigentes NH2, OH e O R não apresentam a mesma intensidade de ativação 

do anel benzênico, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos nas ligações 

covalentes dos grupos (radicais).  

(08) Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno (orto-para dirigente) 

do que no ácido benzoico (meta dirigente).   

(16) O TNT (trinitrotolueno) é produzido a partir da trinitração do tolueno (orto-para dirigente).   
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3. c 

o processo de indução (efeito mesômero) 

são substituídos. 

 
 

I – 5  e 3

II – 6, 2  e 4
   

4. e   

5.  

a) Reações de nitração do metilbenzeno e produtos: 

 
 

 
b) Nome IUPAC para os produtos formados: 1-metil-2-nitrobenzeno  e 1-metil-4-nitrobenzeno.    

6. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 

(01) Correta. As reações apresentadas no enunciado são reações de substituição do anel aromático. 

(02) Correta.  

 
(04) Correta. Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um hidrogênio ligado ao anel aromático por 

um grupo acila. 
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(08) Correta. Haverá a substituição do bromo ao invés do cloro no anel benzênico 

(16) Correta. O anel aromático é formado em ambos os produtos.   

7. Observe as figuras a seguir: 

   
8.  

a) O grupo hidroxila é um radical orto-para dirigente ativador do anel aromático. 

b) As estruturas são: 

   
9.  

a) Observe as fórmulas estruturais a seguir: 

 

b) 58,54% C 

c) I = Sulfonação 

II = Halogenação 

III = Nitração 

IV = Alquilação   
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10. Em (a) e (b) teremos: 

   
11.  

a) Observe a figura a seguir:  

 

b) substituição, adição e eliminação   

 

Questão Contexto  
 

Como os ligantes estão na posição para (1,4), a primeira reação originou o isobutilbenzeno, em que o 

ligante do anel é orto-para-dirigente (possui somente ligações simples). O reagente, portanto, é um 

haleto de isobutila, que provoca uma alquilação de Friedel-Crafts no benzeno. 

 



 

 
Q

u
í.

 

Quí. 
 

Professor: Allan Rodrigues 

Monitor:  Diego Gomes 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O paládio é um elemento químico muito empregado como catalisador em reações de hidrogenação, 

uma vez que pode adsorver 900 vezes seu volume em gás hidrogênio. 

Em um experimento, foi realizada a hidrogenação parcial de 12,24 g  de pent-2-ino, obtendo-se uma 

mistura de dois isômeros. 

Considerando a densidade do hidrogênio igual a 
10,08 g L−  e a do paládio igual a 

112,0 g mL ,−  calcule 

a massa de paládio, em gramas, necessária para adsorver todo o hidrogênio consumido nessa reação. 

Em seguida, apresente as fórmulas espaciais em bastão dos isômeros formados.   

2. As reações em que participam reagentes de Grignard apresentam grande versatilidade, permitindo o 

preparo de muitos tipos de produtos. Considerando as equações a seguir, assinale o que for correto.  

3

2

A CH MgC B

B H O C Mg(OH)C

+ − →

+ → +
 

(01) Se a substância A for metanal, C será etanol.    
(02) A formação de B é uma reação de adição.    
(04) Se A for butanal, C será 2-pentanol.    
(08) Em todas as reações, B é um composto organometálico.    
(16) Para que C seja 2-propanol, A deverá ser propanona.    
Soma: (      ) 

3. Reagentes de Grignard (RMgX, em que R é um grupo alquila) reagem com aldeídos para produzir 

álcoois secundários, de acordo com a seguinte equação química genérica. 

 
Para produzir o composto 3-  

a) etil e metil.    
b) metil e metil.    
c) etil e propil.    
d) metil e propil.    
e) etil e etil.    

4. A reação de Grignard é uma ferramenta importante na formação de ligações carbono-carbono. Trata- 

se de uma reação química organometálica em que haletos de alquil ou aril-magnésio (reagentes de 

Grignard) atuam como nucleófilos que reagem com átomos de carbono eletrofílico que estão 

presentes em grupos polares (por exemplo, em um grupo carbonila) para produzir uma ligação 

carbono-carbono.  

Os álcoois formados a partir da reação do brometo de etil magnésio com o formaldeido, acetaldeído 

e acetona são, respectivamente,  
a) etanol, propan-1-ol e pentan-2-ol.    
b) propan-1-ol, butan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.    
c) metanol, etanol e propan-2-ol.    
d) propan-2-ol, butan-2-ol e pentan-2-ol.    
e) etanol, propan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.    
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5. Alcenos são hidrocarbonetos muito utilizados na indústria química. No esquema abaixo, está 

representada a reação de adição de água ao alceno (A) catalisada por ácido, gerando o produto (B). 

( )

( )

H
I

H
2 2 3 2

A

H C CH CH CH CH H O  B
+

− = − − − + ⎯⎯⎯→
 

De acordo com estas informações, faça o que se pede: 

a) Represente a fórmula estrutural do composto (B) obtido a partir de 1 mol do composto (A) com 1 

mol de H2O. 

b) Dê o nome, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, dos compostos (A) e (B). 

c) Represente a fórmula estrutural do isômero de posição do composto (A).  

6. A partir do propeno é possível obter diferentes compostos orgânicos, como mostra o esquema abaixo. 

Diante disso, assinale o que for correto. 

 
(01) O produto da reação I segue uma adição de Markovnikov.    
(02) A reação II é uma hidratação.    
(04) Na reação III ocorre uma redução.    
(08) Na reação IV os produtos formados a partir da oxidação do propeno são ácido etanoico e gás 

carbônico.    
Soma: (      ) 

7. Os mecanismos de reações são modelos criados pelos químicos, baseados em evidências 

experimentais, para explicar as etapas pelas quais se supõe que uma reação química ocorra. O 

mecanismo normal de adição do HBr à dupla ligação do propeno, na ausência de peróxido, quando se 

obtém o produto mais abundante, é descrito a seguir: 

• Na primeira etapa, produz-se a ruptura heterolítica da molécula de HBr, formando os íons 

correspondentes.  

• Na segunda etapa, o ataque eletrofílico do cátion hidrogênio ao propeno produz um carbocátion 

(íon de carbônio) instável, muito reativo.  

• Na terceira etapa, o ânion brometo se adiciona ao carbocátion formando o 2-bromopropano.  

O processo descrito está corretamente representado por:  

a)     

b)     

c)     

d)     
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8. Analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. 

(     ) A reação de adição de 2( )Br  à ligação dupla alcênica consome o 2Br  da solução, fazendo com 

que ela perca a cor. Assim, pode-se afirmar que o teste da solução de bromo terá resultado 

positivo para a presença de insaturação quando há descoloração do alaranjado característico 

desse reagente. 

(     ) O catalisador aumenta a rapidez de uma reação. Dessa forma, uma reação que seja muito lenta 

para ter aplicação prática em uma indústria ou laboratório passa a ser possível com o uso de 

catalisador adequado, o qual propicia à reação um mecanismo alternativo que apresenta uma 

energia de ativação maior. 

(     ) A extensão da cadeia é um fator que interfere nas propriedades físicas da substância. Cadeias 

ramificadas, quando comparadas com cadeias normais, de mesma massa molar e mesma ligação 

intermolecular, têm maior temperatura de ebulição. 

(     ) Em uma transformação isobárica, ou seja, em um sistema sob pressão constante, o volume 

ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura 

termodinâmica. 

(     ) A adição de um soluto não volátil e miscível a um solvente torna a pressão de vapor do solvente 

na solução sempre menor do que a pressão do solvente quando puro. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) V  F  F  V  V.    

b) V  V  F  F  V.    

c) V  V  V  V  F.    

d) F  F  V  F  V.    

e) F  V  F  V  F.    

9. Considerando-se as reações químicas para os compostos orgânicos, analise as afirmações a seguir e 

marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso:  

 
(     ) O composto propeno, 3 2(g)H C CH CH ,− =  ao reagir com (aq)HC ,  produzirá preferencialmente o 

composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano, fato explicado de acordo com a regra de 

Markovnikov. 

(     ) 2 mols de 4 10(g)C H ,  em reação de combustão completa com 13 mols de 2(g)O ,  produzem 8 mols 

de 2(g)CO  e 18 g de 2 (v)H O .  

(     ) A produção da margarina se dá pela hidrogenação catalítica: processo que consiste na adição de 

gás hidrogênio 2(g)(H )  em compostos insaturados na presença de catalisador metálico e com 

aquecimento em torno de 150°C. Esse processo provoca a quebra das insaturações para permitir 

a entrada dos átomos de hidrogênio na molécula. 

(     ) A adição de gás cloro 2(g)(C )  ao composto químico 3 2H C CH CH ,− =  na presença de calor, 

produzirá o composto 3 2 3H C CC CH .− −  

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) V  V  F  F.    
b) F  F  V  F.    
c) F  F  V  V.    
d) V  F  V  F.    
e) V  V  F  V.    
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10. A adição de brometo de hidrogênio a propeno, na ausência de peróxidos, gera como produto principal 

o 2-bromopropano (adição Markovnikov). Entretanto, a mesma adição, na presença de peróxidos, leva 

principalmente à formação do 1-bromopropano (adição anti-Markovnikov). Proponha um mecanismo 

adequado para cada uma destas reações e explique a diferença observada com base nesses 

mecanismos.  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Outro método usado na conservação dos alimentos é a substituição de compostos poli-insaturados 

(óleos), que apresentam várias ligações duplas, por compostos em que predominam as ligações 

simples (gorduras), pois os óleos são muito mais propensos à oxidação do que as gorduras; portanto 

a indústria os substitui por gorduras, dando preferência à gordura trans, devido ao menor custo de 

produção, porém, embora ela faça o alimento durar mais, é mais prejudicial para a saúde. 

Esse tipo de gordura é produzido através da hidrogenação que transforma ligações duplas em ligações 

simples, pela adição de hidrogênio, conforme mostra a figura. 

 

 
 

Nas duplas onde não há adição de hidrogênio, pode ocorrer a formação da gordura trans. 

Devido ao maior controle dos órgãos de saúde e à conscientização do consumidor sobre esta gordura, 

a indústria vem substituindo-a por outro tipo de gordura ou reduzindo o percentual de gordura nos 

alimentos. 

Analisando o texto e observando o que ocorre na hidrogenação, é correto afirmar que  

a) o óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação.    

b) o consumidor prefere alimentos com gordura trans, pois não são prejudiciais à saúde.    

c) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados têm maior prazo de validade.    

d) os alimentos que apresentam compostos poli-insaturados são mais prejudiciais à saúde.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. A reação de hidrogenação parcial produz um alceno que apresenta isomeria geométrica.  

Equação: 

 
Estrutura dos isômeros trans e cis, respectivamente.  

 
Cálculo do número de mols de pent-2-ino: (fórmula C5H8 com massa molar 68 g/mol) 

5 8
                                   

1 mol de C H     68 g

                                   
      n                   12,24 g

 n  0,18 mol de pent 2 ino= − −

 

Como o hidrogênio reage na proporção de 1:1 com o hidrocarboneto, podemos concluir que a 

quantidade em mols de H2 necessária será de 0,18 mol. 

Cálculo da massa de hidrogênio: 

2
                                         

1 mol de H     2 g

                                         
   0,18 mol      m 

m  0,36 g=

 

De acordo com o texto, o volume de hidrogênio é 900 vezes maior em relação ao volume de paládio. 

Assim: 

m m
d V

V d
=  =  

Pd HIDROGÊNIO Pd
Pd PdHIDROGÊNIO

Pd HIDROGÊNIO

mm m 0,36
900V V 900 900 m 60g

d d 12000 0,08
=   =   =  =

   

2. 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

Se a substância A for metanal, C será etanol: 

 
A formação de B é uma reação de adição.   
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Se A for butanal, C será 2-pentanol.   

 

 
 

Em todas as reações, B é um composto organometálico: 

  

 
 

Para que C seja 2-propanol, A deverá ser etanal.   

 

   
3. e  

Teremos: 
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4. b 

Teremos as seguintes reações: 

I. Brometo de etil magnésio e formaldeido. 

 

 

II.  Brometo de etil magnésio e acetaldeido. 

 
III.   Brometo de etil magnésio e cetona. 

   
5. Teremos: 

a) Fórmula estrutural do composto (B) obtido a partir de 1 mol do composto (A) com 1 mol de H2O, 

aplicando a regra de Markovinikov: 

 
b) Nome, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, dos compostos (A) e (B): 

A: pent-1-eno ou penteno ou 1-penteno ou penteno-1. 

B: pent-2-ol ou 2-pentanol ou pentanol-2. 

c) Fórmula estrutural do isômero de posição (insaturação) do composto (A): 

 
(pent-2-eno)   

6. 02 + 08 = 10.  

(01)   Falsa. Observe a equação abaixo: 

 
Nesse processo, o átomo de hidrogênio da molécula de ácido bromídrico foi adicionado ao carbono 

menos hidrogenado da instauração, o que significa que a adição não segue a regra de Markovnikov 

(02) Verdadeira. Observe a equação abaixo 
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(04) Falsa. Na equação abaixo observe o nox do átomo de carbono: 

                         
O átomo de carbono assinalado sofreu oxidação, identificada pelo aumento de nox. 

(08) Verdadeira. CO2 é a fórmula do gás carbônico  

 é a fórmula do ácido etanoico ou ácido acético.   
7. d 

Reagentes eletrófilos têm falta de elétrons, ou seja, um reagente eletrófilo é capaz de se ligar a um átomo 

que possa oferecer-lhe elétrons.  

 

Este tipo de reagente quer elétrons, ele é chamado de reagente eletrófilo 

substrato. 

Exemplo: 

 
De acordo com o conceito de Lewis, o reagente eletrófilo é um ácido de Lewis (espécie que precisa do 

par de elétrons) e o substrato é uma b  

Conclui-se que processo descrito está corretamente representado por: 

   
8. a 

V. A reação de adição de 2( )Br  à ligação dupla alcênica consome o 2Br  da solução, fazendo com que 

ela perca a cor. Assim, pode-se afirmar que o teste da solução de bromo terá resultado positivo para 

a presença de insaturação quando há descoloração do alaranjado característico desse reagente.  

Exemplo: 

 
F.  O catalisador aumenta a rapidez de uma reação. Dessa forma, uma reação que seja muito lenta para ter 

aplicação prática em uma indústria ou laboratório passa a ser possível com o uso de catalisador 

adequado, o qual propicia à reação um mecanismo alternativo que apresenta uma energia de ativação 

menor do que a original. 

F.  A extensão da cadeia é um fator que interfere nas propriedades físicas da substância, como ponto de 

ebulição e de fusão. Cadeias ramificadas, quando comparadas com cadeias normais, de mesma massa 

molar e mesma ligação intermolecular, têm menor temperatura de ebulição, pois a superfície de 

contato diminui. 
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V.  Em uma transformação isobárica, ou seja, em um sistema sob pressão constante, o volume ocupado 

por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. 

V.  A adição de um soluto não volátil e miscível a um solvente torna a pressão de vapor do solvente na 

solução sempre menor do que a pressão do solvente quando puro, pois o soluto cria ligações 

intermoleculares com o solvente.   

9. d 

V. O composto propeno, 3 2(g)H C CH CH ,− =  ao reagir com (aq)HC ,  produzirá preferencialmente o 

composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano, fato explicado de acordo com a regra de 

Markovnikov (o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, neste caso o número 1). 

 
F. 2 mols de 4 10(g)C H ,  em reação de combustão completa com 13 mols de 2(g)O ,  produzem 8 mols de 

2(g)CO  e 180 g de 2 (v)H O .  

4 10(g) 2 2 2

10 18 g 180 g

2C H 13O 8CO 10H O

 =

+ → +  

V. A produção da margarina se dá pela hidrogenação catalítica: processo que consiste na adição de gás 

hidrogênio 2(g)(H )  em compostos insaturados na presença de catalisador metálico e com aquecimento 

em torno de 150 °C. Esse processo provoca a quebra das insaturações para permitir a entrada dos átomos 

de hidrogênio na molécula. 

F. A adição de gás cloro 2(g)(C )  ao composto químico 3 2H C CH CH ,− =  na presença de calor, produzirá 

o composto 3 2H C CHC CH C .− −  

   
10. Markovnikov: 

O HBr sofre cisão heterolítica. 

 
Anti- Markovnikov (também conhecida como reação de Karasch): 

O peróxido sofre cisão homolítica. 
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Questão Contexto  
 

a 

O óleo pode ser transformado em gordura, através da hidrogenação catalítica, ou seja, quebra da ligação 

pi da dupla e adição de 2H .    
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Discussão de temas 
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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, juntos, 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 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

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 escrevendo; não é esperar uma inspiração: é transpirar, anotar, 

raciocinar. Dessa forma, passar por cada uma dessas etapas é essencial antes de construir uma 

redação. Vamos fazer isso? O tema da vez é: 

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 

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 
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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 

semelhante 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 

habilidade 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 

médico 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 

atividades domésticas, no trabalho e no deslocamento: a hora do lazer. 

a 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 

desempenho escolar. 
Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/porque-evitar-sedentarismo-788077.shtml 
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TEXTO IV 

 

 
Disponível em: <http://guiaparamaesincriveis.com/wp-content/uploads/2016/08/Captura-de-Tela-2016-08-10-às-

22.44.24.png> 
 

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 

pessoas. 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 atividades 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 desencadear o sedentarismo, já vem fazendo seu papel e pode continuar 

apresentando ainda mais conteúdo que incentive as crianças, promovendo corridas infantis, como a 
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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. 
 

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 redação 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, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

A questão do lixo na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 

para defesa de seu ponto de vista. 

 
TEXTO I 

 
O lixo que está no oceano pode vir de fontes marinhas, como de navios e da pesca. No entanto, 80% 

vêm de fontes terrestres. Então, esse lixo é seu! As cidades litorâneas, como muitas vezes despejam o 

lixo direto no mar, são grandes responsáveis pelo descarte desse material nos oceanos. Porém, a 

sujeira jogada nos rios e estuários que correm pelo interior do país, eventualmente, também vai parar 

no mar.  
Além dos impactos na vida marinha e no meio ambiente, o lixo nos oceanos pode te afetar diretamente. 

Sabe aquele feriadão no litoral? Agora imagina como seria se aquela praia linda que você frequenta 

ficasse cheia de lixo. Esse é um dos impactos estéticos associado ao problema. Parte dos plásticos e 

outros resíduos que foram jogados nos oceanos acabam parando na costa e ainda por cima deixam a 

água imprópria para aquele seu banho de mar. Dessa forma, todo o turismo da região é prejudicado. 
Uma solução fácil e pouco utilizada é a reciclagem. De novo esse papo de reciclagem? Pois é, apesar 

de muito falado e simples de fazer, ainda são poucos aqueles que separam seu lixo. No Brasil, apenas 

3% do lixo é reciclado segundo estimativa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) em 2014. Reciclar não é nada complicado. Basta ter dois cestos 

de lixo e separar o que é orgânico (restos de alimentos) do que é reciclável (plástico, vidro, papel, etc). 

O ideal é dar uma lavada nos recipientes que você vai reciclar, para retirar os resíduos de alimento. 
Tá, então é só separar o lixo e o problema acaba? Seria ótimo, mas acontece que os programas de 

coleta seletiva não chegam a todas as regiões do país. Em um estudo realizado pelo Cempre, 

Compromisso Empresarial para a Reciclagem, observa-se que 85% dos brasileiros podem até fazer a 

separação, mas não vai passar um caminhão especial em suas casas para levar o material separado para 

o destino correto. Ou seja, das mais de cinco mil cidades do país, apenas 1055 tem programas de 

reciclagem. 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sera-que-esse-lixo-e-

seu,8898d16dc829b925e2709ce67fdbc975a5herp4k.html 
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TEXTO II 

Função de cada setor em relação ao lixo plástico nos oceanos 

 
 

TEXTO III 

 
O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países 

desenvolvidos, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio 

para lixões a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita pela Associação Brasileira 

das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) por ocasião dos seis anos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, comemorados no começo do mês. 
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O Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países 

como Croácia (também 387), Hungria (385) e maior que a de nações como México (360), Japão (354) 

ou Coreia do Sul (358). Mas só destina corretamente pouco mais da metade do que coleta (58%), 

enquanto esses países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação do lixo, o Brasil 

está mais parecido com a Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado). 
A análise considerou dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido anualmente pela 

Abrelpe (os mais recentes são os de 2014), em comparação com o relatório internacional lançado neste 

ano pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (Pnuma)  o Global Waste Management 

Outlook  que estimou a situação dos resíduos em todo o mundo. 
O estudo global calculou que em todo o mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são 

produzidas anualmente e que 3 bilhões de pessoas (quase 50% da população mundial) não contam 

com a destinação final adequada dos resíduos.  
Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/brasil-produz-lixo-como-primeiro-mundo-

mas-faz-descarte-como-nacoes-pobres/> 
 

TEXTO IV 

 

 
 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

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 

Os desafios no mercado de trabalho do Brasil contemporâneo, apresentando proposta de 

intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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GABARITO 

 

 

Questão Contexto  
 

Crise econômica. Desigualdade social. Desemprego. Infelizmente, é nesse contexto em que, 

atualmente, vive o brasileiro. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho é uma problemática real, 

ocasionada por diferentes motivos  desde os desafios enfrentados pela situação econômica do país até os 

problemas enraizados na nossa sociedade, como o preconceito racial e de gênero, e má qualidade de 

educação. 
Em primeiro lugar, é importante analisar o cenário econômico em que o Brasil se encontra. Qualquer 

indivíduo com a mínima noção do assunto é capaz de perceber os sinais de deterioração da economia 

brasileira e, também, entender como isso interfere na oferta de empregos. A partir do momento que o país 

se encontra em uma crise, acontecem as demissões em massa e os empregadores param de oferecer vagas. 

Dessa forma, aqueles que estão sem trabalho, principalmente os recém-formados, acabam recorrendo a 

subempregos. 
Além disso, é importante ressaltar outros obstáculos que não fazem parte de uma situação passageira. 

É evidente que ainda vivemos em uma sociedade racista, e esse problema aparece, nitidamente, no mercado 

de trabalho. Não são dadas as mesmas oportunidades aos negros, como são aos brancos. Assim como o 

racismo, o machismo também está evidenciado nesse cenário, dificultando a inserção das mulheres e a 

valorização do seu trabalho, principalmente refletindo na discrepância entre os salários feminino e masculino. 

da educação, que acabam formando profissionais não tão qualificados para entrar no mercado de trabalho. 
Fica claro, portanto, que a situação vivida pelos brasileiros não evidencia uma solução prática e de 

curto prazo. Cabe ao governo a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para amenizar os reflexos 

da crise, nesse cenário, trabalhando não só na oferta de cargos públicos, mas também em parceria com 

empresas privadas, dando vantagens e estimulando a abertura de novas vagas. Cabe à sociedade dar as 

mesmas oportunidades a todos os indivíduos e educar para que esse erro não se repita no futuro. Com o 

próprio poder público, os subsídios poderiam, também, estimular uma contratação mais diversificada. Por 

fim, cabe às instituições de ensino investir, de fato, em uma boa formação, melhorando a mão de obra e 

inserindo indivíduos qualificados no mercado de trabalho. 
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Sociologia no Brasil: Década de 40 
26 

out 
 

RESUMO   
 

 

Sociologia brasileira: Década de 40 
O pensamento sociológico brasileiro da década de 40, enquanto forma de pensar a realidade social do nosso 

país e de desenvolver uma consciência crítica sobre ela, ganhou uma importância muito grande a partir de 

diversos temas relevantes como, por exemplo, as desigualdades sociais, os regionalismos, as políticas 

indigenistas, tradições, preconceito, mobilidade social e assim por diante.  Falaremos brevemente sobre as 

principais contribuições de três grandes sociólogos desta época, são eles: Octavio Ianni (1906  2004), 

Florestan Fernandes (1920  1995) e Darcy Ribeiro (1922  1997). 

 

Octavio Ianni 
Octavio Ianni formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1954, passando a integrar a 

cadeira de Sociologia I como professor assistente.  A vaga de titular era ocupada pelo colega Florestan 

Fernandes. Seu pensamento esteve voltado, fundamentalmente, para a questão das diferenças e das 

injustiças sociais, assim como dos meios através dos quais poderíamos superá-las. Ianni fez parte da escola 

de sociologia paulista, abordando o assunto do preconceito racial no Brasil de maneira original.  Ianni é 

considerado um dos principais sociólogos do Brasil, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Florestan 

Fernandes.  As principais obras de Ianni foram "Cor e Mobilidade Social em Florianópolis" (1960, em 

colaboração), "Homem e Sociedade" (1961), "Metamorfoses do Escravo" (1962); "Industrialização e 

Desenvolvimento Social no Brasil" (1963), "Política e Revolução Social no Brasil" (1965), "Estado e Capitalismo 

no Brasil" (1965), "O Colapso do Populismo no Brasil" (l968). 

 

Florestan Fernandes 
Florestan Fernandes formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo na década de 40, tendo se 

tornado doutor nessa mesma instituição após realizar o seu mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. 

Nesses estudos deu uma grande contribuição para a etnologia brasileira ao abordar a sociedade indígena dos 

Tupinambás.  O sociólogo permaneceu na USP até o período da Ditadura Militar.  Após esse momento viaja 

para lecionar no exterior.  Florestan Fernandes escreveu algumas obras importantes para a própria 

, Ensaios 

de sociologia ge  e A natureza Sociológica Sobre a questão das transformações sociais, tema 

recorrente na obra do autor, podemos citar: , A revolução 

burguesa no Brasil e Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana  

 

Darcy Ribeiro 
Darcy Ribeiro foi um importante sociólogo, escritor, político e educador brasileiro, fundador de duas 

Universidades, a UNB e a UENF, feito único na história da cultura brasileira. O sociólogo brasileiro começou 

o trabalho de etnólogo em 1947 no antigo serviço de proteção ao índio em 1947 e criou o museu do índio em 

1953. Além disso, ele foi o autor da Lei de Diretrizes Básicas da Educação aprovada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso em 1996.  Seus estudos antropológicos se concentram, fundamentalmente, na questão 

dos índios.  Ao contrário de Gilberto Freyre (1900  1987), que considerava que 

largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre 

a casa-  compreendia essa miscigenação como sinônimo de democracia 

racial.  Do seu ponto de vista, só se poderia viver uma democracia racial na medida em que houvesse 

democracia social.  Essa compreensão de Darcy Ribeiro aparece claramente em seu importante livro 

brasileiro  A formação e o sentido do Brasil

como principal fator que caracteriza a diversidade no Brasil. Esse processo teria se iniciado assim que os 

primeiros portugueses chegaram ao país, tendo se desenvolvido a gestação étnica brasileira em todo o 

período colonial (1530  1815).  
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Observe a tabela a seguir: 

Diferença entre as populações de brancos e negros no Brasil (em médias) 

 
Ela apresenta as principais dimensões que caracterizam a desigualdade racial no Brasil. 

Com base nas médias nela apresentadas, é CORRETO afirmar que  

a) a proporção de negros analfabetos é menor que a média nacional.    

b) os domicílios com banheiro e água encanada representam a dimensão mais desigual, mostrando 

a proximidade do negro em relação ao branco.    

c) a desigualdade social no Brasil aumentou significativamente, pois a proporção de pobres negros 

foi maior que a de brancos e a da média nacional juntas.    

d) as formas de perseguição étnica e racial no Brasil são relações sociais, que refletem a desigualdade 

existente, apresentada na tabela.    

e) há uma desigualdade forte no país entre brancos e negros, e os dados são insuficientes para 

perceber todas as dimensões sociais que tornam os indivíduos desiguais.    

2. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, e frequentemente 

procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, 

música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval, foram os principais canais de ascensão 

social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. 

Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios 

e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. 
CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que  

a) essa ideologia equipara a nação a outros países modernos.    

b) esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação.    

c) essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros.    

d) esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes.    

e) essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias.    

3. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples 

vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação 

autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações 

pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre 

regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, 

por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional e uma 

estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras. 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se,segundo a análise do historiador, na  

a) rigidez das normas jurídicas.    

b) prevalência dos interesses privados.    

c) solidez da organização institucional.    

d) legitimidade das ações burocráticas.    

e) estabilidade das estruturas políticas.    
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4. Considere o gráfico a seguir: 

 
O fenômeno representado no gráfico é fruto das seguintes características da sociedade brasileira:  

a) racismo e desigualdade econômica.    

b) nacionalismo e desigualdade étnica.    

c) autoritarismo e desigualdade política.    

d) capitalismo e desigualdade educacional.    

e) patriarcalismo e desigualdade de gênero.    

 

5. Leia o texto para responder à(s) questão(õe). 

A metamorfose 

Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas 

patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais 

antenas. Quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram 

aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo 

 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto. Agora precisava 

raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e 

encontrou um armário num quarto, e, nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-

se bonita para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam 

realçar sua personalidade. Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não 

emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma 

boa faxineira. 

Difícil era ser gente... Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num 

roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, 

resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, 

roupa de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto 

Quase quatro milhões! Entre as baratas ter ou não ter quatro milhões não faz diferença. Mas Vandirene 

mudou. Empregou o dinheiro. Mudou de bairro. Comprou casa. Passou a vestir bem, a comer bem, a 

cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe. Contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade 

Católica. 

Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento 

para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois 

desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. 

Morreu cinco minutos depois, mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. 
Luis Fernando Veríssimo. Disponível em: <http://espirall-ltda.blogspot.com.br/2011/05/fome-depende-do-

desperdicio.html>. Acesso em 23/09/2014 
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Observe a charge a seguir para responder à questão. 

 

 
A partir da análise da charge e das informações contidas no texto, conclui-se que:  

a) ambos revelam os valores individuais, construídos a partir das relações sociais especificamente 

brasileiras.    

b) apenas o texto enfatiza a estruturação em classes sociais, a partir das relações financeiras 

constituídas entre os membros da sociedade no Brasil.    

c) somente a charge denuncia a relação de conflito e contradição existente entre as classes sociais.    

d) a charge desconstrói a ideia de como se estrutura a base financeira brasileira e o que esse fato 

acarreta.    

e) ambos remetem às relações de produção no Brasil e às consequências dessas relações.    

6. O antropó

um povo sem ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 

jamais foi crime ou pecado. Nela, fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos 

oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade. Assim foi 

até se definir como uma nova identidade étnico-  
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro. 1995, p.453. 

Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A identidade nacional brasileira nasceu do encontro e mestiçagem entre diversos grupos 

étnicos.    

b) A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente e principalmente no seu modo de ser e 

agir.    

c) A mestiçagem no Brasil foi um erro histórico e um obstáculo para a construção de uma identidade 

nacional.    

d) As identidades não são coisas com as quais nascemos, são formadas e transformadas no interior 

das representações coletivas.    

e) O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, é herdeiro de um longo processo 

acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações 

que o antecederam.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Há uma grande desigualdade entre brancos e negros no Brasil, o que é representado claramente na tabela 

presente nesta questão. 

2. d 

Dentre as opções oferecidas verifica-se que o mito é um a narrativa de caráter simbólico, imagético, 

relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser  

das  personagens, a  origem  das  coisas, e   tal argumentação  fantasiosa permite  iludir  as  pessoas  sobre  

a realidade  de  seus  reais  problemas. 

3. b 

Sérgio Buarque de Holanda disserta sobre a característica brasileira de dar maior importância aos vínculos 

pessoais. Assim, os assuntos privados possuem maior importância que os assuntos públicos. 

4. e 

O fenômeno da desigualdade de salários entre homens e mulheres no Brasil é fruto do patriarcalismo e 

da desigualdade de gêneros presentes na sociedade brasileira. 

5. e 

Por estilos diferentes, ambos (a charge e o texto) apresentam uma crônica da sociedade de classes 

brasileira. Pela abordagem marxista, as classes sociais são resultado das relações de produção, portanto 

podemos considerar que a alternativa [E] está correta. 

6. c 

O texto demonstra exatamente a importância da mestiçagem para a construção da identidade nacional. 

Dessa forma, a alternativa incorreta é a representada pela letra (c).  
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