
2019 
Semana 02
27 a 31 de Mai

Medicina Semiextensivo



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas  

 

Resumo 

 

Proteínas 

Proteínas são uma cadeia de aminoácidos formada durante o processo de tradução, que possui a 

participação de RNA e ribossomos. Elas podem ser classificadas quanto a sua estrutura em: 

• Primário: é uma sequência linear de aminoácidos 

• Secundário: é a sequência começando a ganhar forma. Pode ser helicoidal ou pregueado. 

• Terciário: é uma estrutura tridimensional na qual já pode desempenhar uma função. 

• Quaternário: é a junção de duas ou mais estruturas terciárias. 

 

A temperatura alta ou um pH ácido pode desnaturar uma proteína. Quando uma proteína perde a sua 

estrutura, ela também perde a sua função. 

 
 

As proteínas podem ter diversas funções, como de catalizadores (ex.: enzimas), transporte (ex.: 

hemoglobina), estrutura (ex.: colágeno), defesa (ex.: anticorpos) e reguladoras (ex.: hormônios). 

 

Ácidos Nucleicos 
Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas formadas por unidades conhecidas como 

nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), 

um radical fosfato, derivado do ácido ortofosfórico, e uma base nitrogenada. 
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Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido 

ribonucleico). 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina – Timina, Adenina – Uracila, Citosina – 

Guanina. 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que 

compõe o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose.  

 
 

Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA. Para garantir a hereditariedade, sem perda 

de carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em 

RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos então são conhecidos como 

autoduplicação, transcrição e tradução. 

O RNA pode ser dividido em: 

• RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser sintetizada 
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• RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, 

• RNA transportador, que transportará os aminoácidos para a proteína que será formada. 

 

Vitaminas 
São compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades 

apropriadas (baixa quantidade por dia). O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, e, portanto, devem 

ser obtidos a partir da alimentação. 

Em sua composição possuem compostos orgânicos, nitrogênio e amina. Podem atuar, junto como 

COENZIMAS, associando a proteína à enzima e como ANTIOXIDANTES, em que “limpam” a célula de radicais 

livres. 

Podem ser classificados de acordo com a solubilidade, entre hidrossolúveis e lipossolúveis. 

As lipossolúveis, por se dissolverem na gordura, são mais facilmente armazenadas pelo corpo, havendo 

então riscos de hipervitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas A, D, E e K.  

As hidrossolúveis, por se dissolverem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo, havendo então 

riscos de hipovitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas C e as do Complexo B. O excesso a longo 

prazo pode causar danos aos rins. 

Abaixo, uma tabela mostrando algumas vitaminas, suas fontes, as consequências da falta delas no 

organismo (hipovitaminoses ou avitaminose) e suas funções no organismo: 
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Curiosidades 
• Super alimentos: fígado, ovo, nozes, sardinha 

• Os nomes que as vitaminas recebem é devido a ordem de descoberta 

• Os alimentos fornecem a pró-vitamina D, que são convertidas em calciferol pela luz solar 

 
 

Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como transcriptase 

reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima RNA replicase.  
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Exercícios 

 

1. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham 

diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é 

correto afirmar que: 

a) são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. 

b) além de função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de 

defesa. 

c) são formadas pela união de nucleotídeos por meio dos grupamentos amina e hidroxila. 

d) cada indivíduo produz as suas proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético. 

e) a sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. 

 

 

2. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática, pela 

modificação das condições às quais ela está exposta. 

 
Disponível em: https://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/2011/download/provas/VEST2011PUCRio_GRUPOS 

Esta mudança é chamada de  

a) saturação e pode ser causada pela alteração do pH do meio.  

b) renaturação e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio.  

c) saponifização e pode ser causada pela alteração de pH do meio.  

d) floculação e pode ser causada pela mudança de densidade do meio.  

e) desnaturação e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. 
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3. Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, antibióticos 

e agentes antitumorais, além de estarem presentes nos cabelos, na lã, na seda, em unhas, carapaças, 

chifres e penas dos seres vivos. Em relação às proteínas é correto afirmar que: 

a) São biopolímeros constituídos de aminoácidos, que são unidos entre si por meio de ligações 

peptídicas. 

b) A produção dessas moléculas se dá sem “gasto” de energia pelos organismos, já que os 

aminoácidos provêm da alimentação. 

c) Todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas. 

d) Apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas 

apresentam, no seu conjunto, a mesma velocidade de degradação no meio ambiente. 

e) A grande variabilidade biológica dessas moléculas permite sua utilização para fins de identificação 

pessoal, da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA. 

 

 

4. Sobre o alisamento capilar, resolva a questão. A principal proteína constituinte dos cabelos é a queratina 

que, quando aquecida, pelas altas temperaturas da chapinha: 

a) incorpora novos aminoácidos a molécula, alongando-se. 

b) sofre um processo denominado desnaturação, sofrendo alteração na sua estrutura. 

c) transforma a forma globular em fibrosa. 

d) quebra as pontes de hidrogênio que liga o grupo amina de um aminoácido ao grupo carboxila do 

aminoácido seguinte. 

e) provoca modificação na sequência dos aminoácidos que a constituem. 

 

 

5. A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que 

permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu 

avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por 

ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e 

citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente 

desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio 

entre as diferentes bases nitrogenadas. 

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura 

na reação de PCR? 

a)  c)  e)  

b)  d)  
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6. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 

a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato 

b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose 

c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada 

d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose 

e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 

 

 

7. Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que 

estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). Entre as afirmativas 

a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos, compostos por uma desoxirribose ligada 

a um fosfato e a um aminoácido. 

b) A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência 

de uma fita molde. 

c) Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base 

nitrogenada. 

d) Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla-hélice, por meio da formação de pontes de 

hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

e) As duas cadeias de uma dupla-hélice possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases 

são complementares. 
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8. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente 

com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades 

chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carências: 

1. córnea ressecada 

2. raquitismo na infância 

3. deficiência na coagulação sanguínea 

4. anemia perniciosa 

Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das 

seguintes vitaminas: 

a) K, E, B2 e B12. 

b) B1, D, C e E. 

c) A, D, K e B12. 

d) A, E, K e C. 

e) B1, C, K e A 

 

 

9. Tomando uma grande dose de vitamina A, uma pessoa pode suprir suas necessidades por vários dias; 

porém, se fizer o mesmo em relação à vitamina C, não terá o mesmo efeito, necessitando de reposições 

diárias dessa vitamina. Essa diferença na forma de administração se deve ao fato de a vitamina: 

a) A ser necessária em menor quantidade. 

b) A ser sintetizada no próprio organismo. 

c) A ser lipossolúvel e ficar armazenada no fígado. 

d) C ser mais importante para o organismo. 

e) C fornecer energia para as reações metabólicas 

 

 

10. A avitaminose (ou hipovitaminose) é causada pela falta ou deficiência de importantes vitaminas no 

organismo humano. A sua carência pode ser devida a uma alimentação deficiente, mas também pode 

surgir em função de outros problemas de saúde.  

No combate à avitaminose, deve-se consumir a vitamina 

a) A ou retinol, que é encontrada na laranja, no limão e na acerola, podendo a sua carência provocar 

escorbuto. 

b) B1, abundante nas carnes, como, por exemplo, fígado, atuando na formação de hemácias e na 

multiplicação celular. 

c) C, que é encontrada no leite, nas carnes e em verduras, podendo a sua falta provocar fadiga, insônia 

e câimbras musculares. 

d) D, que é encontrada no óleo de peixe, fígado e gema de ovo, evitando a sua carência raquitismo e 

osteoporose. 

e) K, que atua no crescimento e na proteção celular, no metabolismo das gorduras e proteínas, e na 

produção de hormônios. 
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Gabarito 

 

1. D 

Todas as proteínas são formadas a partir do processo de tradução, que tem a participação do material 

genético 

 

2. E 

Podemos ver que há uma perda da forma terciária da proteína (desnaturação), que pode ocorrer por fatores 

ambientais, como exemplo, aumento da temperatura. 

 

3. A 

As proteínas são moléculas orgânicas formadas pelo sequenciamento de aminoácidos, onde a ligação 

peptídica ocorre entre a carboxila de uma molécula e o grupo amina de outra. 

 

4. B 

As altas temperaturas da chapinha fazem com que as ligações que mantém a forma secundária da 

queratina se rompam, causando o processo de desnaturação. 

 

5. C 

Citosina e Guanina se ligam através de três ligações de hidrogênio, enquanto Adenina e Timina se ligam 

através de duas ligações de hidrogênio. A molécula em questão sofrerá desnaturação mais facilmente 

devido ao maior número de pares A-T. 

 

6. C 

1 – tanto o DNA quanto o RNA possuem uma molécula de fosfato; 

2 – pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose; 

3 – base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, guanina, citosina e timina. 

 

7. D 

Na molécula de DNA podemos encontrar as seguintes bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), 

guanina (G) e timina (T), sendo que a base timina (T) liga-se sempre à adenina (A) por duas pontes de 

hidrogênio, e a base citosina (C) está sempre ligada à guanina (G) por três pontes de hidrogênio. 

 

8. C 

A falta da vitamina A (retinol) causa xeroftalmia, que é caracterizada pelo ressecamento da córnea; A 

carência da vitamina D (calciferol) leva ao raquitismo; A vitamina K (filoquinona) age na coagulação do 

sangue, por isso sua ausência ocasiona deficiência na coagulação; Na anemia perniciosa há uma redução 

do número dos glóbulos vermelhos, ela é decorrente de uma deficiência da vitamina B12 (cobalamina). 

 

9. C 

A vitamina A é lipossolúvel e a vitamina C é hidrossolúvel. Quando a vitamina A é ingerida ela se combina 

com a gordura e é armazenada no fígado, já a vitamina C é rapidamente utilizada pelo corpo. 

 

 



 
 

 

 

10 

Biologia 
 

10. D 

O raquitismo é causado pela deficiência de vitamina D no organismo. 
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Sucessão ecológica e Biomas 
 

 

Resumo 

 

A sucessão ecológica é a alteração das comunidades ao longo do tempo, em um mesmo espaço. 

Ela se inicia com uma comunidade pioneira (ou ecese), onde organismos como líquens e gramíneas se 

estabelecem, e há pouca matéria orgânica e alta variabilidade de condições ambientais. A produtividade bruta 

é baixa, mas a líquida é alta. As comunidades intermediárias (ou serais) já possui um número maior de 

organismos. 

Por fim, a comunidade clímax possui um número de organismos e condições climáticas estáveis, com alta 

matéria orgânica. A produtividade líquida diminui, tendendo a zero. 

Na sucessão primária, tem-se a ocupação de um ambiente novo, estéril (ex.: ilhas vulcânicas), enquanto na 

sucessão secundária, tem-se a ocupação de um ambiente que já havida sido habitado antes (ex.: área de pasto 

ou ambiente após uma queimada). 

 

 

 

 

Biociclos 

São subdivisões da Biosfera onde se distribuem os seres vivos. São divididos em: 

• Talassociclo, que é o ambiente com água salgada. É o maior biociclo da Terra. 
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• Limnociclo é o conjunto de ecossistemas de água doce. É o menor dos biociclos e pode ser dividido em 

ambiente lêntico (águas paradas) ou lótico (águas em movimento, com correnteza). 

 

 

Ambientes aquáticos 

Os organismos que vivem em ambientes aquáticos podem ser divididos de acordo com sua capacidade de 

locomoção: 

• Plâncton: seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. 

Podem ser heterotróficos (zooplâncton) ou autotróficos (fitoplâncton). 

 

• Nécton: seres que se deslocam ativamente pela coluna d’água. 

 

• Bêntos: seres que vivem associados ao fundo e substratos marinhos. Podem ser fixos (sésseis) ou móveis. 

 

Epinociclo é o ambiente terrestre, correspondente aos continentes, ilhas e terras emersas. Possui a maior 

biodiversidade de espécies, assim como a maior variedade climática e presença de bareriras geográficas. 
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Biomas 

O Epinociclo pode ser dividido em diferentes biomas. Dentre os biomas internacionais podemos citar a tundra, 

a taiga e as florestas temperadas, presentes em locais de clima frio, e deserto e savanas, com clima seco e 

temperaturas altas.  

 

Dos biomas brasileiros, temos: 

Caatinga: localiza-se no sertão nordestino, com clima quente e seco, com uma vegetação formada por plantas 

xerófitas. 

 

 

Cerrado: é o segundo maior bioma brasileiro, localizado na região centro-oeste. Possui estação seca e chuvosa 

bem definida. A vegetação possui adaptações para captação de água. 

 

Floresta Amazônica: maior bioma do Brasil, localizado na região norte e de clima quente e úmido. Possui a 

maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna quanto de flora. 
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Manguezal: bioma ecótono entre rios e mares, sofre frequentes inundações. Sua vegetação adaptada para o 

solo encharcado e salino. É uma região de berçário de espécies marinhas. 

 

 

 

Mata Atlântica: Presente em quase todo o litoral brasileiro. Possui um clima quente e úmido, além de uma alta 

riqueza de espécies, alto endemismo e epifitismo. 

 

 

 

Mata de Araucárias: localizada na região Sul do país, caracteriza-se pela presença de pinheiros, principalmente 

o pinheiro-do-paraná, também conhecido como Araucária. 

 

Mata dos Cocais: zona de transição entre Caatinga e Amazônia. 
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Pampas: localizado no sul, é uma região de alta produtividade primária líquida e muitas gramíneas. 

 

 

 

Pantanal: ocorre uma divisão de estações seca e chuvosa bem definida. Nas estações chuvosas há muitos 

alagamentos de suas planícies. Possui uma alta biodiversidade. 
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Exercícios 

 

1. A comunidade clímax constitui a etapa final de uma sucessão ecológica. Considera-se que a comunidade 

chegou ao clímax quando 

a) as teias alimentares, menos complexas, são substituídas por cadeias alimentares. 

b) a produção primária bruta é igual ao consumo. 

c) cessam a competição interespecífica e a competição intraespecífica. 

d) a produção primária líquida é alta. 

e) a biomassa vegetal iguala-se à biomassa dos consumidores 
  

 

2. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade 

relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de: 

a) comunidade pioneira. 

b) comunidade primária. 

c) comunidade secundária. 

d) comunidade clímax. 

e) comunidade estática.  

 

 

3. Considere dois ecossistemas fluviais, ambos em estágio inicial de sucessão, sendo um deles (I) 

altamente poluído por detritos orgânicos biodegradáveis e o outro (II) totalmente livre de qualquer tipo de 

poluição. A relação P/R (P = produção primária bruta e R = respiração) da comunidade é, provavelmente: 

a) igual a 1 em ambos os ecossistemas; 

b) menor que 1 em ambos os ecossistemas; 

c) maior que 1 em ambos os ecossistemas; 

d) menor e maior que 1 em (I) e (II), respectivamente; 

e) maior e menor que 1 em (I) e (II), respectivamente. 
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4. [...] Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, 

o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a 

outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; 

repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-

se- lhe na frente léguas e léguas, imutáveis no aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos estorcidos 

e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, 

lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...] 
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em http://pt.scribd.com. Acesso em: 02 junho, 2012. 

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na 

a) composição de vegetação xerófila. 

b) formação de florestas latifoliadas. 

c) transição para mata de grande porte. 

d) adaptação à elevada salinidade. 

e) homogeneização da cobertura perenifólia. 

  

 

5. A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer 

pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma 

amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes 

da superfície. 

 

Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, 

sucessivamente, por 

a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga. 

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados. 

c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida. 

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados. 

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada. 
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6. A Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do 

processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos 

naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores 

extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente 

cessado. O texto refere-se ao bioma: 

a) Cerrado. 

b) Mata Atlântica. 

c) Pampa. 

d) Caatinga. 

e) Amazônico 

 

 

7. Analise a figura. 

 
A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos pampas gaúchos. Considerando a 

sucessão ecológica, é correto afirmar que: 

a) na fase 2 temos a sucessão secundária uma vez que, na 1, teve início a sucessão primária. 

b) ocorre maior competição na fase 3 que na 4, uma vez que capins e liquens habitam a mesma área. 

c) após as fases representadas, ocorrerá um estágio seguinte, com arbustos de pequeno porte e, 

depois, o clímax, com árvores. 

d) depois do estabelecimento da fase 4 surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão 

zoológica. 

e) a comunidade atinge o clímax na fase 4, situação em que a diversidade de organismos e a biomassa 

tendem a se manter constantes. 
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8. No início de um processo de sucessão em uma rocha nua, é fundamental o papel de organismos que 

produzem ácidos e que, gradualmente, abrem fendas nas superfícies das rochas. Por acúmulo de poeiras 

carregadas pelos ventos, forma-se, então, solo simples, que favorecerá a colonização por outros seres 

vivos. Os organismos que favorecem a abertura das fendas são: 

a) Algas verdes. 

b) Capins. 

c) Liquens. 

d) Musgos. 

e) Samambaias.  

 

 

9. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante três a quatro meses 

ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule 

suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. 

Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? 

a) Escassez de nutrientes no solo. 

b) Estratificação da vegetação 

c) Elevada insolação. 

d) Baixo pH do solo. 

e) Escassez de água. 
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10. Podemos caracterizar uma sucessão ecológica como uma substituição lenta e gradual da dominância 

de uma comunidade sobre outra. A sucessão ecológica permite a formação de uma comunidade clímax, 

atinge a estabilidade e dificilmente sofre alterações significativas em sua estrutura. As espécies que 

iniciam o processo de sucessão são denominadas espécies pioneiras. Ao longo da sucessão, ocorrem 

mudanças na estrutura das comunidades. A sucessão pode ser classificada como primária quando tem 

início em ambientes que nunca foram habitados anteriormente. A sucessão secundária é caracterizada 

por ter início em ambientes que já foram habitados, cujas comunidades sofreram grandes perturbações, 

o que comprometeu o equilíbrio da comunidade clímax. Podemos citar como exemplo de sucessão 

secundária o repovoamento natural de uma área agrícola que foi abandonada. Durante a sucessão, as 

comunidades que se instalam sofrem mudanças em sua estrutura. Na tabela a seguir estão listadas 

algumas dessas mudanças. Observe: 

 

 
 

Analisando a tabela e utilizando conhecimentos prévios de ecologia, pode-se concluir que há um erro no 
seguinte item desta tabela: 

a) O comportamento da diversidade está correto, pois a comunidade pioneira tem poucas espécies. 

b) O comportamento da biomassa total está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 
haverá aumento populacional e consequente aumento da biomassa. 

c) A relação produção/consumo está incorreta, pois ela será maior do que 1 no início da sucessão e 
não menor. 

d) O comportamento da teia alimentar está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 
haverá maior complexidade nas relações tróficas. 
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Gabarito 

 

1. B 
Na comunidade clímax, a produção exercida através da fotossíntese terá que ser igual ao consumo 
exercido principalmente pela respiração, ou seja, tudo que foi produzido pela comunidade foi consumido. 
 

2. D 
A comunidade clímax é aquela em que se atinge uma relativa estabilidade e equilíbrio e o maior nível de 
complexidade entre os seres vivos. 
 

3. D 
Na situação I, com o aumento da matéria orgânica, há o aumento dos decompositores aumentando assim 

a respiração no corpo d’água. Já em ambientes com pouca ou nenhuma poluição, o processo sucessional 

se dá com a fotossíntese em maior taxa do que a respiração. 

 
4. A 

Os sertões, de Euclides da cunha, retrata o bioma da caatinga, característica por apresentar vegetais com 

adaptação aos ambientes secos, conhecidas como xerófilas. 

 
5. A 

As camadas mais antigas são formadas por florestas úmidas, pela grande presença de esporos 

fossilizados de samambaias, pteridófitas dependentes de água para a reprodução. A camada intermediária 

pode pertencer ao cerrado, pelas gramíneas (o mais clássico é a presença de arbustos retorcidos), por fim, 

a camada mais superficial se refere à caatinga, pela presença de pólen de cactos. 

 
6. E 

O bioma amazônico é composto por vários ecossistemas distintos, como a Mata de terra firme, Mata de 

Várzea e o Igapó. Trata-se do mais bioma brasileiro que ainda tem o menor desmatamento. 

 
7. E 

Neste caso a comunidade clímax é onde permitirá o maior número de espécies para o ambiente, situação 

descrita na fase 4. 

 
8. C 

Os líquens como constituintes da comunidade pioneira, colonizará a rocha e permitirá que outras espécies 

tenham a oportunidade de colonizar a região, criando um pequeno solo que já permitirão o estabelecimento 

de outros seres. 

 
9. E 

Essas são adaptações ao ambiente seco, permitindo a sobrevivência desses vegetais nas condições de 

escassez de água. 

  
10. C 

A relação produção/consumo sempre será maior do que 1 no início da sucessão, devido a maior taxa de 

fotossíntese, o que permite o acúmulo de matéria orgânica e o crescimento da população. 
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Adaptações a falta de água em animais e plantas 

 

Resumo 

 

Adaptações à falta de água nos Animais 

 

No grupo dos invertebrados, os insetos foram os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre ou maneira 

efetiva. Dentre os vertebrados, os répteis foram selecionados com as adaptações necessárias.  
 

Revestimento 

A pele se apresenta espessa, seca e impermeável nos répteis. Nos insetos, a presença do exoesqueleto de 

quitina, além de proteção, evita a perda excessiva de água.  
 

 

Reprodução 

A fecundação interna permitiu a independência da água para a união dos gametas. Além disso, nos répteis, 

anexos embrionários como âmnio, alantoide e a presença de casca espessa mantém o embrião com 

disponibilidade de água.  
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Excreção 

A eliminação de ácido úrico, que ocorre tanto em insetos como em répteis, é a forma que demanda menor 

quantidade de água para a excreção, dada sua insolubilidade. Além disso, há a eliminação de menor quantidade 

de urina, embora muito concentrada. 

 

Adaptações à falta de água nas plantas 

 

Estômatos 

Os estômatos são estruturas localizadas na epiderme, principalmente na porção inferior das folhas. Permite a 

troca de gases (CO2 utilizado como substrato da fotossíntese e O2 gerado nesse processo). Entretanto, quando 

aberto, propicia a perda de água por transpiração. 

 

 
 

Um estômato é formado por células guarda e células anexas. O ostíolo é o nome dado ao orifício que permite a 

comunicação.  
 

O potássio é o íon envolvido nessa regulação. Quando há disponibilidade de água, há o bombeamento por 

transporte ativo de potássio para dentro das células-guarda, elevando a pressão osmótica. A entrada de água 

por osmose deixa as células-guarda túrgidas, abrindo o estômato.  
 

Quando o potássio sai da célula, por difusão, há a saída de água por osmose das células-guarda, ocasionando 

no fechamento do estômato.  
 

Não só a água, mas a incidência de luz também regula a atividade dos estômatos. Quando há maior taxa 

luminosa, a tendência é a abertura dos estômatos para a entrada do CO2, substrato da fotossíntese. 

 

 

Plantas com metabolismo CAM 

Nesse caso, os estômatos se abrem somente durante à noite, devido às altas temperaturas diurnas e 

possibilidade de perda de grande quantidade de água.  
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Características dos vegetais de clima árido 

Também chamadas de “xerófitas”, as plantas que vivem em ambiente seco possuem adaptações que facilitam 

a captação e armazenamento de água, assim como evitam a perda dessa substância fundamental à vida. 

 

 
 

Raízes 

Suas raízes são longas, para alcançar água nas regiões mais profundas do solo;  
 

Caule 

 
São adaptados para acumular água. Dentre os tecidos vegetais, o parênquima aquífero é especializado nessa 

reserva.  
 

Folhas 

São pequenas, para reduzir a superfície de perda de água por transpiração, ou modificada em espinhos, com o 

mesmo propósito. Algumas plantas perdem suas folhas no período da estiagem, numa tentativa de poupar 

água.  
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Exercícios 

 

 De acordo com a teoria mais corrente, este grupo animal constitui os primeiros vertebrados efetivamente 

equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações abaixo enunciadas: 

• Presença de pele seca e relativamente impermeável;  

• Presença de órgãos respiratórios internos; 

• Fecundação interna e independente da água; 

• Presença de ovos com casca grossa; 

• Presença de âmnio e alantóide; 

• Excretam ácido úrico. 

 
O grupo animal vertebrado em questão são: 

a) os mamíferos. 

b) as aves. 

c) os répteis. 

d) os anfíbios. 

e) os peixes. 
 

 

 Nos vertebrados, a presença de ovos com casca representou um grande avanço em termos de 

adaptação evolutiva. 

a) Esse caráter está presente em quais grupos de vertebrados?   

b) Que novidade evolutiva substituiu a função desempenhada pelos ovos com casca? Comente sobre 
uma provável consequência do surgimento desse caráter 

 
 

 Muitas estruturas surgiram nas plantas para possibilitar sua sobrevivência no ambiente terrestre. Analise 
as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma adaptação que evita a dessecação. 

a) Estômatos. 

b) Raízes. 

c) Cutícula. 

d) Tecidos vasculares. 

e) Esporos. 
 
 

 Analise as alternativas a seguir e marque aquela que representa uma importante estrutura presente nas 
plantas terrestres que auxilia nas trocas gasosas com o meio. 

a) Estômatos. 

b) Raízes. 

c) Cutícula. 

d) Tecidos vasculares. 

e) Esporos. 
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 As plantas xerófitas apresentam adaptações que possibilitam sua sobrevivência em ambientes secos. 

Selecione abaixo quais são essas adaptações. 

a) Cutícula espessa, pneumatóforos. 

b) Suculência, cutícula espessa. 

c) Raiz epivotante longa, pneumatóforos. 

d) Cutícula espessa, raiz epivotante pouco desenvolvida. 

e) Suculência, raiz epivotante pouco desenvolvida. 

 
 

 Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas 

condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas 

plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. 

As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições 

ambientais do referido ecossistema são:  

a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas. 

b) Caules estreitos e retilíneos. 

c) Folhas estreitas e membranosas. 

d) Gemas apicais com densa pilosidade. 

e) Raízes superficiais, em geral, aéreas. 

 

 O ácido úrico é a principal excreta dos insetos e constitui uma importante adaptação ao meio terrestre, 
uma vez que é eliminado sem que ocorra perda de água. Nesses animais, a excreção ocorre por meio 
do(a)(s): 

a) Rins. 

b) Traqueia. 

c) Metanefrídeos. 

d) Túbulos de Malpighi 

e) Glândulas verdes. 

 

 Os insetos, assim como outros artrópodes, possuem um exoesqueleto quitinoso relacionado com a 
proteção contra predadores e a perda de água. Esse exoesqueleto, no entanto, é um grave problema 
quando o assunto é crescimento. Marque a alternativa que apresenta o nome do processo que garante 
o crescimento desses animais. 

a) Metamorfose. 

b) Permuta. 

c) Ecdise. 

d) Pupa. 

e) Evolução. 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

 Observe a figura a seguir.  

 
O animal representado vive em regiões áridas e possui urina muito hipertônica em relação ao sangue. 
Todas as alternativas apresentam adaptações desse animal ao meio ambiente, EXCETO: 

a) Ausência de transpiração mesmo em altas temperaturas.  

b) Eliminação de amônia como produto nitrogenado.  

c) Eliminação de fezes praticamente desidratadas.  

d) Eliminação de pouca água na urina.  

e) Hábitos noturnos e ocupação de buracos na terra durante o dia. 
 
 

 Os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de ovo capaz de se 
desenvolver fora da água. Esta conquista aparece na primeira vez em: 

a) Mamíferos 

b) Aves 

c) Répteis 

d) Anfíbios 

e) Peixes 
 

 
 

 

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/identidade-dos-seres-vivos/adaptacao-dos-organismos-a-diferentes-ambientes/adaptacoes-dos-animais-a-disponibilidade-de-agua/adapta%C3%A7%C3%A3o-agua.01.gif?attredirects=0
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Gabarito 

 

1. C 

Os répteis são os vertebrados com adaptações ao ambiente seco, como as descritas na questão.  

 

2. Ovos com casca ocorrem em todos os representantes das classes répteis e aves e em determinados 

mamíferos como o ornitorrinco e équidna (mamíferos aplacentados pertencentes à ordem dos 

monotremados). 

A placenta representa a novidade evolutiva, pois realiza as funções de nutrição, respiração e excreção 

desempenhadas por outros anexos embrionários, como o alantoide, o saco vitelino e o cório. A placenta 

permitiu que o desenvolvimento embrionário e o fetal ocorresse totalmente no interior do organismo 

materno. 

 

3. C 

A cutícula diminui a perda de água por transpiração, pois possui um caráter lipofílico (formada por 

polímeros de ácidos graxos) em decorrência da cutina, revestindo de forma contínua.  

 

4. A 

Os estômatos são as estruturas que permitem as trocas gasosas com o meio, embora a abertura dos 

estômatos propicie a perda de água. Dessa forma, a regulação da abertura e fechamento é fundamental 

para as plantas com restrição hídrica.  

 

5. B 

A cutícula espessa reduz a perda de água, assim como tecidos de reserva de água (parênquima aquífero). 

 

6. D  

A alta pilosidade protege as gemas apicais contra o fogo. Queimadas são comuns no Cerrado, e as plantas 

são adaptadas a esse ambiente. Se ocorrer uma queimada, os pelos queimam, mas não a gema apical, 

que permanece intacta. 

 

7. D 

Os insetos, classe do filo dos artrópodes, elimina ácido úrico por um sistema conhecido como túbulos de 

Malpigui.  

 

8. C 

Embora evite a perda de água, o exoesqueleto limita o crescimento em etapas, conhecidas como mudas 

ou ecdises, que ocorrem na troca desse exoesqueleto.  

 

9. B 

Amônia é a excreta característica dos invertebrados aquáticos e peixes ósseos. 

 

10. C 

Os répteis são os vertebrados com adaptações ao ambiente seco, como as descritas na questão.  
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Fisiologia dos sais Minerais 

 

Resumo 

 

Sais minerais são substâncias inorgânicas fundamentais ao bom funcionamento do organismo, acumulando 

as mais diversas funções. Abaixo, uma lista dos principais sais minerais e suas funções: 

• Cálcio (Ca): Encontrado principalmente nos ossos (componente fundamental da matriz inorgânica óssea), 

fundamental para o processo de contração muscular, ativação da protrombina (importante para a 

coagulação sanguínea), entre outras funções. Encontrado especialmente em leite, laticínios e vegetais de 

folhas escuras (couve, espinafre, etc). Sua deficiência pode causar, entre outros problemas, hemorragias 

e osteoporose. 

• Fósforo (P): Também participa da formação dos ossos, mas sua função principal é compor a membrana 

plasmática celular (formada por fosfolipídios), atividades enzimáticas, compor o DNA (ácido fosfórico 

ligado a uma pentose e uma base nitrogenada) e compor o ATP (adenosina tri-fosfato). Encontrado em 

carnes, ovos, cereais, entre outros. 

• Potássio (K): Sua principal função é a atividade conjunta com o sódio, atuando na bomba de sódio/potássio. 

Além disso, regula a pressão sanguínea e fechamento/ abertura estomacal. Encontra-se em frutas como 

banana, tomate, melão, frutas cítricas, ervilha, entre outros. 

• Sódio (Na):  Sua principal função é a atividade conjunta com o potássio, atuando na bomba de 

sódio/potássio. Regula também a pressão sanguínea e a quantidade de água no organismo. Encontrado 

principalmente no sal de cozinha (NaCl), mas praticamente qualquer alimento industrializado tem certo 

teor de sódio. O excesso de sódio causa um aumento na pressão arterial, enquanto pouco sódio pode 

causar uma queda de pressão. 

• Magnésio (Mg): Síntese de vitamina D, compõe a clorofila (pigmento fotossintetizante dos vegetais), 

reações químicas e enzimáticas. Encontrado em verduras, maçã, nozes, soja, aveia, entre outros 

compostos. 

• Ferro (Fe): Compõe a hemoglobina, pigmento do sangue responsável pelo transporte de gases e 

citocromos.  Encontrado principalmente em carnes e leguminosas, como o feijão. A falta de Ferro é uma 

causa clássica de anemia. 

• Iodo (I): Composto fundamental para o funcionamento dos hormônios tireoidianos. Os alimentos mais 

ricos em iodo são de origem marinha, como peixes e crustáceos, mas estes não são alimentos comuns 

na dieta do brasileiro padrão. Com isso em mente, o sal de cozinha comercializado no Brasil é iodado, 

fornecendo assim a dose diária necessária de iodo para a população. A falta de iodo causa o bócio 

endêmico, bem como um possível quadro de hipotireoidismo. 
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Exercícios 

 

1. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor de pele. Assinale 

a alternativa, dentre as apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo que têm maior chance 

de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fraturas ósseas. 

a) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

frequentemente tomam sol. 

b) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 

frequentemente tomam sol. 

c) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que raramente 

tomam sol. 

d) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 

tomam sol. 

e) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 

tomam sol.  

 

 

2. Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6. Ferro 

 

(   ) formação do tecido ósseo 

(   ) transporte de oxigênio 

(   ) assimilação de energia luminosa 

(   ) equilíbrio de água no corpo 

(   ) transmissão de impulso nervoso 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 

a) 4 - 3 - 1 - 5 - 2. 

b) 5 - 6 - 3 - 4 - 1. 

c) 4 - 6 - 1 - 5 - 2. 

d) 5 - 4 - 3 - 6 - 1. 

e) 6 - 4 - 2 - 3 - 1. 
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3. Considere as afirmações e o gráfico. 

I. Nas carnes e vísceras, o ferro é encontrado na forma Fe2+. 

II. Nos vegetais, o ferro é encontrado na forma mais oxidada, Fe3+. 

III. A vitamina C é capaz de reduzir o ferro da forma Fe3+ para a forma Fe2+. 

 

a) Qual das formas iônicas do ferro é melhor absorvida pelo intestino humano? Justifique. 

b) As afirmações e o gráfico justificam o hábito do brasileiro, de consumir laranja junto com a feijoada? 

Justifique 

 

 

4. O sódio, componente que aparece descrito nos rótulos dos alimentos, é considerado um dos vilões da 

boa alimentação. O seu consumo excessivo pode causar _________, mas ele é um _________ útil para o 

metabolismo humano, pois participa na fisiologia __________. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima. 

a) hipotensão; metal; renal. 

b) hipertensão; cátion; nervosa. 

c) hipertensão; ânion; pulmonar. 

d) hipertensão; ânion; digestiva. 

e) hipotensão; cátion; hepática. 
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5. As A ingestão dos alimentos pelas pessoas deve ser equilibrada para que a quantidade mínima diária de 

nutrientes seja ingerida para a manutenção da vida. Esta tabela apresenta as fontes de alguns nutrientes. 

 

 

Os íons fundamentais no metabolismo da hemoglobina podem ser encontrados principalmente em: 

a) frutas. 

b) frutos do mar. 

c) sal de cozinha. 

d) carnes de boi e porco. 

e) leites e derivados 

 

 

6. Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto 

a) cálcio. 

b) cloro. 

c) ferro. 

d) sódio. 

e) mercúrio. 

 

 

7. O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como os frutos-do-mar. Esse elemento é 

essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada 

a) pâncreas. 

b) ovário. 

c) tireoide. 

d) hipófise. 

e) timo. 
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8. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. 

Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da: 

a) Contração muscular e da formação de ácido clorídrico no estômago 

b) Coagulação do sangue e das moléculas de ácidos nucleicos. 

c) Coagulação do sangue e da contração muscular. 

d) Composição do osso e da forma da hemoglobina. 

e) Forma da hemoglobina e da constituição dos hormônios da tireoide. 

 

 

9. Na natureza, há um constante ciclo de elementos e compostos químicos que passam dos seres vivos ao 

ambiente e deste aos seres vivos. Com relação ao CÁLCIO e o seu ciclo, é CORRETO afirmar que:  

(    ) nos seres vivos, o cálcio se apresenta, principalmente, na forma de carbonatos e fosfatos.  

(    ) com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição, e com a decomposição 

das estruturas dos mesmos, os sais de cálcio se dissolvem na água e no solo.  

(    ) os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo de esponjas e corais.  

(    ) o cálcio integra as conchas de moluscos e os esqueletos de vertebrados.  

(    ) ele é um elemento químico importante na constituição das moléculas orgânicas, como as proteínas 

e os lipídeos. 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. 

a) V – V – V – V – V 

b) V – V – V – V – F 

c) V – V – F – F – V 

d) F – V – V – V – F 

e) V – F – V – V – V 
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10. Os sais minerais têm variadas funções celulares. O iodo, por exemplo, participa da constituição dos 

hormônios da glândula tireóide, situada junto aos primeiros anéis da traquéia, na região da garganta. A 

carência desse mineral resultou em problema de saúde pública, principalmente em relação ao bócio 

endêmico. Lei brasileira tornou obrigatória a adição de iodato de potássio ao sal de consumo humano, 

devido à elevada incidência de pessoas com bócio no país. 

Analise as assertivas e marque a(s) correta(s): 

I. A carência do iodo promove o crescimento da tireóide. 

II. O surgimento do bócio é decorrente do suprimento do iodo à dieta. 

III. Crianças que sofrem com a escassez de iodo apresentam retardo mental. 

IV. Uma alimentação deficiente em iodo acarreta a chamada anemia ferropriva. 

A alternativa CORRETA é: 

a) I e III 

b) II, III e IV 

c) II 

d) II e IV 

e) II e III 
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1. E 

A ingestão de cálcio e tomar sol são essenciais para a produção da vitamina D pelo nosso organismo. A 

vitamina D também exerce função importante na absorção de cálcio. 

 

2. C 

Dos constituintes, o único que não se enquadra nas respostas é o iodo, que é importante na produção dos 

hormônios tireoideanos como T3 e T4. 

 

3.  

a) O Fe+2 é uma forma iônica melhor absorvida pelo intestino humano, pois vemos que a carne é auqe 

apresenta a maior taxa de absorção intestinal. 

b) Sim. A laranja é um alimento rico em vitamina C, que tem a capacidade de reduzir o Fe+3 em Fe+2, 

facilitando a absorção desse sal pelo intestino. 

 

4. B 

O alto consumo de sódio faz com que o sangue fique hipertônico, puxando assim água por osmose e 

aumentando a pressão sanguínea. Este também participa na condução do impulso elétrico formando a 

bomba de sódio/potássio. 

 

5. D 

O ferro é constituinte da hemoglobina e está presente nas carnes como mostra a tabela. 

 

6. E 

O mercúrio não é constituinte da dieta humana e pode causar danos ao nosso sistema nervoso se 

consumido em grandes quantidades. 

 

7. C 

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

 

8. C 

Os íons de cálcio são importantes na coagulação celular, pois ajuda na transformar a protrombina em 

trombina. Além disso, sua presença no retículo sarcoplasmático da célula muscular faz com que a 

contração possa ocorrer. 

 

9. B 

Apenas a última alternativa é incorreta, pois o cálcio participa da formação de moléculas inorgânicas. 

 

10. A 

As afirmativas II e IV são incorretas. O bócio ocorre quando se há falta de iodo na diera, e a anemia ferropiva 

é causada pela falta de ferro, não tendo relação com o iodo. 
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Estimativas de tamanho populacional e curvas de crescimento 

 

Resumo 

 

Dinâmica de Populações é o ramo da ecologia que estuda a variação do número de indivíduos de uma 

população ao longo do tempo. Para esta análise é necessário identificar 4 parâmetros: 

• Natalidade – número de indivíduos nascidos 

• Mortalidade – números de indivíduos mortos 

• Imigração – número de indivíduos que chegam a um dado local 

• Emigração – número de indivíduos que saem de um dado local 
 

Ou seja: 

Crescimento da população: (N+I) – (M+E) > 0 

Diminuição da população: (N+I) – (M+E) < 0 

Estabilização da população: (N+I) – (M+E) = 0 

 

Curva de crescimento populacional 

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

 

O potencial biótico é o potencial máximo que uma população pode se desenvolver em condições 

favoráveis. 

A resistência ambiental é a resistência dada pelo meio para a população e que pode ser causada por 

fatores bióticos e abióticos (predação, alimento, parasitismo, salinidade, etc.) 

A curva de crescimento real é a curva que junta o potencial biótico com a resistência do ambiente. Assim, 

o crescimento máximo de uma população estará sempre associado a capacidade de suporte de um dado 

ambiente. 

Em relação as estratégias de cada espécie para a sobrevivência, podemos evidenciar que algumas 

espécies investem no cuidado parental, aumentando a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo (k-

estrategistas), enquanto outras investem na quantidade de indivíduos gerados, porém não possuem cuidado 

parental (r-estrategistas). 
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Alguns fatores ainda podem influenciar no tamanho populacional, sendo dependentes ou 

independentes da densidade: 

• Dependentes: são regulados por fatores bióticos como alimento, predadores, doenças, etc. 

• Independentes: são regulados por fatores abióticos como frio, vento, tsunami, etc. 
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Exercícios 

 

1. Em um experimento, populações de tamanho conhecido de duas espécies de insetos (A e B) foram 
colocadas cada uma em um recipiente diferente (recipientes 1 e 2). Em um terceiro recipiente (recipiente 
3), ambas as espécies foram colocadas juntas. 

 
  

Durante certo tempo, foram feitas contagens do número de indivíduos em cada recipiente e os resultados 

representados nos gráficos. 

 
A partir desses resultados, pode-se concluir que 

a) a espécie A se beneficia da interação com a espécie B. 

b) o crescimento populacional da espécie A independe da presença de B. 

c) a espécie B depende da espécie A para manter constante o número de indivíduos. 

d) a espécie B tem melhor desempenho quando em competição com a espécie A. 

e) o número de indivíduos de ambas se mantém constante ao longo do tempo quando as duas 

populações se desenvolvem separadamente. 
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2. No estudo da dinâmica de populações, é importante o conhecimento da curva de sobrevivência das 

espécies, uma vez que esse conhecimento possibilita o manejo mais seguro da população. Sobre isso, é 

correto afirmar que 

a) em espécies que apresentam curva convexa, ocorre grande produção de filhotes que não são 

cuidados e protegidos pelos pais. 

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

sobrevivência dos mesmos. 

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

indivíduo. 

d) as curvas convexas estão relacionadas com baixa probabilidade de sobrevivência dos filhotes. 

e) curva convexa ocorre em espécies cuja porcentagem de sobrevivência está diretamente relacionada 

à idade. 

 
 

3. O gráfico abaixo representa a dinâmica populacional de elefantes-marinhos após a introdução de alguns 

indivíduos em três ilhas no oceano Pacífico, próximas à costa da Califórnia (EUA). 

 
Um estudando analisou o gráfico e fez as seguintes afirmações: 

I. As três ilhas possuem a mesma disponibilidade de recursos, pois em todas os indivíduos se 
reproduziram e as populações alcançaram a capacidade de suporte do ambiente; 

II. No tempo “C”, a natalidade mais a imigração foram iguais à mortalidade mais a emigração nas ilhas 
2 e 3; 

III. Na ilha 1 a natalidade superou a mortalidade durante todo o período analisado; 

IV. Até o tempo “B” a taxa de natalidade da ilha 2foi maior que as demais ilhas. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e III. 

b) II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) IV. 
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4. Em ecologia de populações, tem‐se o termo “potencial biótico”, cujo exemplo seria a introdução de um 

organismo em uma área com perfeitas adaptações, recursos de sobrevivência e alimentos, além da falta 

de predadores naturais. Com base no potencial biótico, analise as afirmativas. 

I. Taxa per capita máxima possível de aumento para sua espécie. 

II. Apenas o número de indivíduos. 

III. Apenas a taxa de mortalidade per capita dos indivíduos. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 
 
 

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

 

a) a curva Y a partir do momento 2 representa o crescimento de uma população cuja quantidade de 
recursos é ideal para todos seus componentes. 

b) a curva X a partir do momento 1 representa o crescimento de uma população na qual a seleção 
natural pouco atua. 

c) o espaço Z representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente em condições 
ideais de crescimento. 

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

e) a reta W representa o potencial de crescimento populacional esperado pelos criadores de animais. 
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6. Ao longo do século XX, a taxa de variação na população do Brasil foi sempre positiva (crescimento). Essa 

taxa leva em consideração o número de nascimentos (N), o número de mortes (M), o de emigrantes (E) 

e o de imigrantes (I) por unidade de tempo. 

É correto afirmar que no século XX: 

a) M > I + E + N. 

b) N + I > M + E. 

c) N + E > M + I. 

d) M + N < E + I. 

e) N < M - I + E. 
 
 

7. Os gráficos (A e B) mostram os resultados do experimento, realizado por um cientista, sobre o 

crescimento de duas espécies de protozoários, em meio de cultura. 

 
Baseando-se nos gráficos, responda: 

a) A que conclusão o cientista chegou com esse experimento? 

b) Qual a relação ecológica que esses resultados expressam? 
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8. A tabela apresenta dados referentes à sobrevivência de uma determinada espécie de peixe em diferentes 
estágios do desenvolvimento. 
 

 
 
O gráfico representa dois modelos de curva de sobrevivência. 

 

a) Qual das linhas do gráfico, 1 ou 2, melhor representa a curva de sobrevivência para a espécie de 

peixe considerada na tabela? Justifique sua resposta. 

b) Qual a porcentagem total de mortalidade pré-reprodutiva (indivíduos que morrem antes de chegar à 

idade reprodutiva, considerando todas as fases de desenvolvimento) para essa espécie? Para que a 

espécie mantenha populações estáveis, ou seja, com aproximadamente o mesmo tamanho, ano 

após ano, sua taxa reprodutiva deve ser alta ou baixa? Justifique sua resposta. 
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9. Analise estas curvas resultantes da análise dos dados obtidos em um experimento desenvolvido para se 

avaliar a taxa de sobrevivência dos indivíduos de três diferentes populações: 

 
A partir dessa análise, suponha de que modo esse experimento foi planejado, bem como os tipos de 

dados que, obtidos ao longo das observações, possibilitaram a construção dessas curvas de 

sobrevivência. 

Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, INDIQUE 

a) as características iniciais das populações estudadas. 

b) os tipos de dados coletados ao longo do experimento. 

c) Considerando as informações fornecidas pela curva I, JUSTIFIQUE a adequada qualidade de vida da 

população nela representada. 

d) Suponha que a curva III representa uma população vetora de determinada doença. Com base nessa 

suposição, CITE a fase da vida dessa população que deve ser controlada para se evitar a 

disseminação da doença. JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
 

10. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante 
determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico 
permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. De acordo com o 
gráfico: 

 

a) a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. 

b) a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 20. 

c) a taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente 
foi alcançada. 

d) a capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. 

e) o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20. 
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1. D 
A competição entre espécies acaba limitando o crescimento principalmente da espécie menos adaptada, 

podendo leva-la a diminuição do crescimento populacional. 

 

2. C 
A concavidade da curva se dá em decorrência da mortalidade dos indivíduos. Caso ela tenha uma 

concavidade acentuada, será porque em pouco tempo muitos indivíduos morreram. 

 

3. B 
Somente a afirmativa II está correta, pois no tempo “C” as ilhas 2 e 3 permanecem com o número de 

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

 

4. B  
O potencial biótico é o máximo que uma população é capaz de reproduzir com recursos ilimitados e sem 

a resistência ambiental. 

 

5. B  
A curva X mostra o potencial biótico sem a resistência ambiental do meio como a seleção natural. 
 

6. B  
Com o crescimento populacional, as taxas de natalidade e imigração serão maiores que a de mortalidade 

e emigração.  

 

7.  
a) O cientista pôde concluir que as duas espécies de protozoários não podem coexistir indefinidamente, 

utilizando-se do mesmo recurso limitante. 

b) A relação expressa pelos resultados é o princípio de exclusão competitiva que resume a 

impossibilidade de as espécies coexistirem indefinidamente sobre um mesmo recurso limitante. 

 

8.  
a) Curva 2, pois existe um grande número de jovens e poucos vão chegar a idade adulta. 

b) Aproximadamente 99,9%. Alta, pois a taxa de mortalidade é muito alta. 

 

9.  
a) a população inicial com um grande número de indivíduos e elevado número de jovens 

b) A taxa de sobrevivência de cada população em função da idade. 

c) Podemos perceber a boa qualidade de vida da população I pela baixa taxa de mortalidade infantil, 
típico de uma população k-estrategista, onde é evidenciado cuidado parental. 

d) Fase adulta, pois as fases iniciais já apresentam, naturalmente, alta taxa de mortalidade. 
 

10. E 
Entre os dias 8 e 20 a população permaneceu de forma estável, ou seja, a população chegou na capacidade 

limite do ambiente. 
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Filósofos da tradição 

 

Resumo 

 

Sócrates 

  

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

antiga e é considerado o pai da filosofia.  Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua 

escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído sempre através do 

diálogo.  Diferentemente dos sofistas, Sócrates acreditava que era possível encontrar o conhecimento 

verdadeiro, através da diferenciação entre a mera opinião (doxa) e a verdade (episteme). 

 A genialidade do seu pensamento pode ser compreendida, em linhas gerais, se atentarmos para o 

método socrático, que é composto de dois momentos principais: A ironia e a mauêutica. A ironia pode ser 

entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procurava mostrar ao seu interlocutor que 

aquilo que ele considerava ser uma verdade tratava-se apenas de uma opinião.  Já no segundo momento do 

diálogo – a mauêutica – Sócrates fazia o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocutor a 

buscar a verdade por si mesmo através do diálogo.  

  

Platão 

  

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

sem dúvida, a sua famosa teoria das ideias. Ela afirma que existem dois mundos, a saber: o mundo sensível e 

o mundo inteligível. O mundo sensível é exatamente este mundo que nós habitamos, ou seja, o mundo terreno 

da matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais.  Todas as coisas do mundo sensível, então, estão 

sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que são e se transformar em outra coisa, esse é o 

mundo da variação, da mudança, da transformação.  No entanto, por que Platão nomeia este mundo de 

habitamos de mundo sensível? Exatamente porque nós apreendemos esse mundo através de nossos sentidos, 

ou seja, nós percebemos as coisas desse mundo por intermédio dos cinco sentidos (visão, tato, olfato, paladar, 

audição). Mas e o que é, então, o mundo inteligível para Platão? 

O mundo inteligível ou mundo das ideias ou mundo das Formas é um mundo superior, apenas acessível 

ao nosso Intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da 

sabedoria.  É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos conhecer as 

coisas. Assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que podemos acessar 

através da nossa razão. Um exemplo: a Forma ou ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um conceito 

que temos acesso através de nosso Intelecto.  É por isso que quando observamos uma cadeira particular 
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(material) no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou conceito de 

cadeira que existe no mundo inteligível. 

Todas as coisas (materiais) que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou Forma lá 

no mundo das ideias.  No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que observamos 

no mundo sensível.  Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de cadeira.  O que 

existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de ideia dessa coisa.  

Essa é a teoria da participação em Platão: Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia dessa 

mesma coisa.  Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas.  Seguindo o nosso exemplo, a 

ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares.  

Uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência.  Segundo Platão, o ser 

humano é formado de uma parte mortal, a saber, o corpo; e uma parte imortal, a saber: a alma; antes de 

habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias.  Lá ela possuía todo o conhecimento 

possível, não era ignorante a respeito de nada.  No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ela acaba se 

esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias.  Assim, o conhecimento para Platão é 

reminiscência (ou seja, lembrança) daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível.  

Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro mundo. 

 

Aristóteles 

 

Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também destacou-se por suas contribuições à ética, 

tendo sido o criador daquela perspectiva conhecida como eudaimonismo (de “eudaimonia”, “felicidade” em 

grego) ou teleologismo (de “télos”, “finalidade” em grego) 

 Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. Em 

outras palavras, seu tema é a boa vida, o bem do homem. No entanto, o que é o bem? Para Aristóteles, de modo 

geral, o bem é a finalidade algo, o seu propósito, o seu objetivo natural, o seu “télos”. Assim, bom é tudo aquilo 

que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis, por exemplo, é aquele que escreve bem, pois esta é 

a finalidade dos lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, é uma festa ruim, 

pois o entretenimento é a finalidade das festas. 

 Ora, se o bem de alguma coisa é sua finalidade, devemos nos perguntar qual é a finalidade da vida 

humana, para o que é que o homem foi feito. Segundo o filósofo grego, não há dúvida possível aqui. O homem 

foi feito para ser feliz. A finalidade do homem é a felicidade. Felicidade aqui, porém, não se confunde com prazer 

ou alegria passageira. Não. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação plena da 

vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser – ainda que passando por 

problemas e adversidades. Como, porém, determinar o que é uma vida feliz?  

 Para Aristóteles, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. Assim, 

sabemos que o “télos” do olho é ver, pois a própria natureza dos globos oculares nos indica. Por sua vez, o que 

a natureza do homem nos revela? Que característica especial o homem possui que o diferencia de todos os 
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demais? Que característica constituirá sua felicidade? Segundo o filósofo grego, o homem é acima de tudo um 

animal racional. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. Portanto, uma boa 

vida humana, uma vida feliz é uma vida racional, uma vida regulada pela razão. 

 Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. Um homem 

racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na justa medida, na mediania. Isso é bem 

claro quando se faz uma análise das virtudes. De fato, um homem bom não se faz por atos isolados, mas sim 

por hábitos bons (virtudes), por práticas constantes do bem. E se fazemos uma análise das virtudes, é muito 

claro que elas sempre estão na justa medida. “A virtude está no meio”, diziam os antigos. A virtude da coragem, 

por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta dela (covardia) e 

aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima e dissemina a 

verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é se excesso (a indiscrição). 

 

*** 

 

Para concluir, é importante tomar nota das ideias políticas de Aristóteles. Segundo o discípulo de Platão, 

o homem é animal naturalmente social e político, isto é, a vida política não é algo secundário na existência 

humana ou uma simples construção artificial do ser humano. Não. A vida política é parte de nossa própria 

natureza, é algo essencial a nós. 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como finalidade, 

de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu governo, 

independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o governante busca 

seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 

Há, de acordo com Aristóteles, seis formas de governo, três justas e três injustas. Quando um só governa 

e seu governo promove o bem comum, há monarquia. Quando um só governa e seu governo não promove o 

bem comum, há tirania. Quando um pequeno grupo governa e seu governo promove o bem comum, há 

aristocracia. Quando um pequeno grupo governa e seu governo não promove o bem comum, há oligarquia. 

Quando todos os cidadãos governam e seu governo promove o bem comum, há democracia (ou república, a 

depender da tradução). Quando todos os cidadãos governam e seu governo não promove o bem comum, há 

demagogia (ou democracia, a depender da tradução) 
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Exercícios 

 

1. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 

conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

 

 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    

b) realidade inteligível por meio do método dialético.    

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 

 

 

2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de 

razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível 

ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a 

Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de 

Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-hgbKgRx8WT4/WcWM5PCFJbI/AAAAAAAALVM/-BR6P3gu3cY6Pg0-Ogzf1FYa0dhen8IMgCLcBGAs/s1600/S%C3%B3crates.png
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3. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos 

que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 

Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 

ignorância. 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 

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

filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-

se apenas com causas abstratas. 

 

 

4. Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal, “Baseia-se no princípio em virtude do qual 

cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. 

Tanto os guardiões’ como os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada, e 

se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que lhes compete, o 

Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.”  
JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta.  

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os homens, 

base da concórdia total das classes sociais.    

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela tirania, 

promove a paz e o bem comum.    

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas funções, 

ascendem socialmente.    

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de cada 

um no exercício de sua função.    

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe 

compete.  
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5. No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a justiça concebida como 

a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria. 

No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos melhores selecionados. 

Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu: 

 

“É preciso que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores o maior número de 

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

a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas”. 

Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228. 

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

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

está de acordo com a natureza.    

b) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os 

homens e mulheres livremente se escolhem.    

c) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    

d) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens e 

mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    

e) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores fundada na 

riqueza como valor supremo. 

 

 

6. “O Cauim é uma bebida produzida a partir da mastigação da mandioca ou do milho por mulheres cuja 
saliva contribui para o seu fabrico. A preparação dessa bebida consiste em três estágios básicos: 
fermentação, amadurecimento e azedamento. Assim, em todos os rituais de passagem, em 
determinadas tribos indígenas, a presença do Cauim é imprescindível.” 

Adaptado: SZTUTMAN, R. Cauinagem, uma comunicação embriagada - apontamentos sobre uma festa tipicamente ameríndia. 
Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2008. 

 

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

tradição filosófica, a idéia de felicidade foi abordada por Aristóteles, na obra “Ética a Nicômacos”. 

 

Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) O interesse pessoal constitui o bem supremo a que visam todas as ações humanas, acima das 

escolhas racionais. 

b) A felicidade é o bem supremo a que aspira todo indivíduo pela experiência sensível do prazer que se 

busca por ele mesmo. 

c) Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta 

virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

d) Fim último da existência humana, a felicidade refere-se à vida solitária do indivíduo, desvinculada da 

convivência social na polis. 

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

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

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

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 
 

8. Para Aristóteles “o homem é por natureza um animal político”, isto é, um ser vivo (zoon) que, por sua 

natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 

revela a intenção teleológica do filósofo na caracterização do sentido último da vida do homem: o viver 

na polis, onde o homem se realiza como cidadão (politai) manifestando, no termo de um processo de 

constituição de sua essência, a sua natureza. 

Sobre a natureza política do ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto 

afirmar que:  

a) O “zoon politikon” não deve ser compreendido como “animal socialis” da tradução latina. Este desvio 

semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando com o social. 

Para Aristóteles, o social significava mais o instinto gregário, algo que os homens compartilham 

com algumas espécies de animais.    

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

A verdadeira vida humana deve almejar a organização política, que é uma forma superior. A partir 

da compreensão da natureza do homem determinados aspectos da vida social adquirem um 

estatuto eminentemente político, tais como: a noção de governo, de dominação, de liberdade, de 

igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras.    

c) Aristóteles acreditava que a sociedade nascia de um consenso, e que, portanto, não era natural, a 

despeito da natureza política do homem. Isso implica em que, o homem poderia viver fora da 

comunidade política.    

d) Entre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explicita ao pensamento 

aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os fundamentos 

da crítica da economia política escrito em 1857/1858.    

e) Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética de 

forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em vista 

o Bem coletivo.    
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9. “A palavra que empregamos como ´Estado’ não significa outra coisa que ´cidade’. Apesar de Aristóteles 

ter vivido até ao fim da idade de ouro da vida da cidade grega e ter estado em íntimo contato com Filipe 

e Alexandre, foi na cidade e não no império que ele viu, não apenas a forma mais elevada de vida política 

conveniente à sua época, mas também a forma mais elevada que era capaz de conceber. Todo agregado 

mais vasto constituía para si uma mera tribo ou um emaranhado de pessoas sem homogeneidade. 

Nenhum império impondo a sua civilização aos povos mais atrasados, nem uma nação constituída em 

Estado, estavam ao alcance da sua visão.” 
ROSS, D. Aristóteles. Lisboa: Dom Quixote. 1987. p. 243. 

 

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

afirmativas a seguir. 

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

indistintamente, participam da vida política, governando e sendo governados. 

II. O Estado nasce com o objetivo de proporcionar a vida boa, compreendida como estando vinculada 

às questões morais e intelectuais. 

III. Assim como outros autores da tradição, também Aristóteles pensa a origem do Estado como um 

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 

IV. Na teorização que Aristóteles faz sobre o Estado, está presente a família, como, por exemplo, na 

tese de que o “Estado deriva da família”. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 

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

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

 

 

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

 

Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é 

a) evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. 

b) impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. 

c) preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. 

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
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Gabarito 

 

1. B 

Para Platão existem dois mundos – o inteligível e o sensível. No mundo inteligível ou das ideias, as coisas 

são perfeitas, verdadeiras, eternas. Já no sensível – o mundo material, onde o homem habita- convivemos 

com as cópias. Desta forma, para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo inteligível – em 

cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 

 

2. D 

De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível e o 

sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos conceitos 

sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo inteligível o que as 

tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir e induzir ao erro, 

sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 

 

3. A 

a) Correta.  

b) Incorreta. Reconhecer sua própria ignorância não era um exercício de humildade apenas na cultura dos 

sábios do passado. Além disso, a função da filosofia não era reproduzir os ensinamentos dos filósofos 

gregos; Sócrates era grego, viveu no período hoje denominado Antiguidade Clássica, e ele e seus 

contemporâneos produziam hipóteses e pensamentos sobre os mais variados assuntos concernentes 

à sua sociedade e cultura.  

c) Incorreta. A filosofia não estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

Diferentemente das ciências naturais e exatas, ela permite abordagens mais plurais dos mais variados 

temas, estabelecendo múltiplas interpretações sobre seus objetos.  

d) Incorreta. A filosofia não se preocupa apenas com questões abstratas, mas também com questões 

práticas. A cidadania, os direitos dos cidadãos e a organização da sociedade eram temas de interesse 

e cuja materialidade podia ser sentida no cotidiano da população grega. 

 

4. E 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos direitos 

e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, segundo as 

suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

5. A 

Platão foi defensor de um regime de governo aristocrático, onde o poder não deve caber a todos, mas a 

uma elite, os filósofos, que não se distinguem nem por honra nem por riqueza, mas por conhecimento, e 

que podem tanto ser homens quanto mulheres. 

 

6. C 

Segundo Aristóteles, todo homem foi feito para a felicidade, para ser feliz. Tal felicidade, entretanto, não se 

confunde com o prazer, que é um bem passageiro, mas é antes um estado de espírito, uma certa disposição 

de ânimo que se caracteriza por uma satisfação duradoura, através do reto uso da razão. Como, por sua 

vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser alcançada no 

interior da vida em comunidade. 
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7. C 

Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão aristotélica, os 

indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus interesses 

particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar-se à ciência 

política. 

 

8. C 

Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político. Estas 

duas realidades são indissociáveis, isto é, não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, 

uma inclinação à convivência (isto outros animais também possuem). É preciso notar que o homem tem 

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 

9. C 

Para Aristóteles, o “Estado” ou comunidade política é de origem natural, desenvolve-se temporalmente a 

partir das famílias e tem como papel promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto do ponto de 

vista moral como intelectual. Quanto à organização propriamente dita do Estado, aí Aristóteles reconhece 

a existência de várias possibilidades, tanto aquela que permitem ampla participação popular, a democracia, 

quanto outras mais restritas. 

 

10. A 

Na filosofia política aristotélica, o papel da comunidade política é promover o bem comum. Na prática, isto 

significa induzir, na medida de suas forças, o aperfeiçoamento de todos os seus membros, tanto do ponto 

de vista moral como intelectual. 
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Gases perfeitos 

 

Resumo 

 

Gases perfeitos ou ideais são aqueles: 

• cujas moléculas se movem ao acaso, todas com a mesma velocidade média,  

• colisões entre si e com o recipiente são sempre elásticas, e  

• não exercem forças entre si (apenas nas colisões). 

 

Um gás é caracterizado por algumas variáveis de estado como pressão (p), volume (V) e temperatura (T). 

 

Equação de Clapeyron 

Equação que relaciona as variáveis de estado de um gás com o número de mols do gás analisado: 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Onde R é uma constante chamada de constante universal dos gases perfeitos, cujo valor é R=0,082 atm.L/mol.K. 

 

Ao analisar um gás perfeito ou ideal em situações de diferentes variáveis de estado (mas ainda sendo o mesmo 

gás), pode-se estabelecer a relação: 
𝑝𝑉

𝑇
=
𝑝0𝑉0
𝑇0

 

 

Transformações 

Isobárica: transformação em que a pressão permanece constante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Física 
 

Isocórica ou isovolumétrica: transformação em que o volume permanece constante 

 

 

 

Isotérmica: transformação em que a temperatura permanece constante. 
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Exercícios 

 

1. Uma certa quantidade de gás ideal está no estado inicial de pressão, volume e temperatura dados, 

respectivamente, por P0, V0 e T0. Este gás é comprimido isobaricamente até que o seu volume se reduza 

à metade. A seguir, a pressão é aumentada isocoricamente até o dobro de sua pressão inicial. 

Considerando a informação, ao final do processo, o gás: 

a) volta ao seu estado inicial. 

b) apresenta o dobro da temperatura inicial. 

c) apresenta o mesmo volume inicial. 

d) apresenta a mesma pressão inicial. 

e) apresenta a mesma temperatura inicial. 

 

 

2. Dois mols de um gás ideal, inicialmente sob pressão de 1,01.105 Pa, temperatura de – 10 °C e volume de 

4 m³, são submetidos a uma transformação isobárica, elevando seu volume até 8 m³. 

Nessas condições, é possível afirmar que a temperatura final do gás em graus Celsius, é de: 

a) 526. 

b) 131,5. 

c) 20. 

d) 10. 

e) 253. 

 

 

3. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em 

seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força 

mais intensa do que a habitual. 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 

a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

b) motor da geladeira está funcionando com a potência máxima 

c) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta 

d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa 

e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta 
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4. Um gás ideal sofre a transformação do estado A para o estado B, conforme representado no gráfico 

pressão (p) versus volume (V): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta transformação, a temperatura ___________, e o trabalho realizado pelo gás, em J (joules), é de 

___________. 

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por 

a) triplica; 2000. 

b) duplica; 3000. 

c) triplica; 3000. 

d) duplica; 2000. 

e) não varia; 2000. 
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5. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um 

recipiente cujo volume pode ser variado. 

 
Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão (p) exercida pelo gás, em função da 

variação do volume (V) do recipiente. 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 
 

6. Um gás monoatômico, com n mols e inicialmente na temperatura absoluta T, sofre uma expansão 

adiabática até que sua temperatura fique a um terço de sua temperatura inicial. 

Logo, o gás: 

a) absorveu uma quantidade de calor igual a nRT. 

b) se expandiu isobaricamente. 

c) realizou trabalho liberando uma quantidade de calor igual a nRT. 

d) se expandiu aumentando sua energia interna de nRT. 

e) realizou trabalho e sua energia interna diminuiu de nRT. 
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7. A tabela a seguir representa as características de duas amostras do mesmo gás perfeito. 

 
O preenchimento correto da lacuna existente para a amostra 2 é: 

a) 273,0 °C 

b) 227,0 °C 

c) 197,0 °C 

d) 153,0 °C 

e) 127,0 °C 

 
 

8. Determinada massa de gás perfeito sofre as transformações indicadas a seguir: 

I. Compressão a temperatura constante. 

II. Expansão a pressão constante. 

III. Aquecimento a volume constante. 
 

Nessa ordem, as transformações podem ser chamadas também de: 

a) isobárica, adiabática e isocórica. 

b) isométrica, isotérmica e isobárica. 

c) isotérmica, isobárica e adiabática. 

d) isométrica, isocórica e isotérmica. 

e) isotérmica, isobárica e isométrica. 
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9. Uma amostra de gás ideal sofre as transformações I, II e III, identificadas no gráfico pressão x volume 

apresentado a seguir. 

 
Sabe-se que a transformação III é adiabática. As transformações I e II são, respectivamente: 

a) isobárica e isotérmica. 

b) isobárica e isométrica. 

c) isométrica e isotérmica. 

d) isométrica e isobárica. 

e) isotérmica e isobárica. 

 
 

10. Um congelador doméstico (freezer) está regulado para manter a temperatura de seu interior a –18 °C. 

Sendo a temperatura ambiente igual a 27 °C (ou seja, 300 K), o congelador é aberto e, pouco depois, 

fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo 

necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer 

voltar a atingir –18 °C, a pressão em seu interior será: 

 

a) cerca de 150% da pressão atmosférica. 

b) cerca de 118% da pressão atmosférica. 

c) igual à pressão atmosférica. 

d) cerca de 85% da pressão atmosférica. 

e) cerca de 67% da pressão atmosférica. 
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Gabarito 
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Leis de Newton 

 

Resumo 

 

Força Peso  

É a força que o planeta (ou uma grande massa) exerce sobre um corpo. No caso comum de um objeto na Terra, 

a força peso é a força que a Terra faz no objeto, atraindo-o para o centro da Terra.   

 

      
 
Seu módulo é calculado pelo produto:    

 P=mg   
   
Dica: Na Lua, a aceleração da gravidade é menor (cerca de 6 vezes menor). Na Lua os objetos possuem a 

mesma massa que na Terra, mas peso menor (o peso depende da localização do corpo, a massa não). 

 

Tração ou Tensão   
Tração: força trocadas entre um corpo e um fio (elemento transmissor de força, que também pode ser cabo ou 

corda). A direção da tração é a mesma do fio, sempre no sentido do puxão. 

 

            
 
Obs.: Se o fio é ideal, ou seja, sua massa é desprezível, podemos considerar que |T'|=|T|.   
   

Força de uma superfície  
Força de contato que o plano exerce sobre o corpo (perpendicular ao plano – normal).   
 

  
 

Força Elástica  
A força elástica é a força que aparece em molas, elásticos ou meios deformáveis. Uma força aplicada no meio 

elástico provoca uma deformação x (deslocamento em relação à posição de equilíbrio), tal que a força é 

proporcional à deformação.  

F ∝ x  
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Para retirar o símbolo de proporcional coloca-se uma constante k. Essa constante é chamada de constante 

elástica e está relacionada com a “dureza” da mola. Quanto maior o valor de k, maior é a força necessária para 

deformá-la.  

Assim a força elástica possui a forma:  
F = kx  

 
Obs.: A força elástica é na verdade uma força restauradora, assim a expressão correta da força elástica (Lei de 

Hooke) é F = - kx, onde o sinal negativo indica que a mola exerce uma força contrária ao sentido da deformação. 

Isto é, se um corpo comprime uma mola, ela exerce uma força contrária à compressão. Se um corpo aplica 

uma força para esticar (puxar) a mola, ela exerce uma força contrária ao puxão (como na figura à seguir). 

  

   

Leis de Newton   
Primeira Lei de Newton – Lei da Inércia   
Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em 

MRU (Movimento Retilíneo e Uniforme), a menos que a soma das forças (resultante) sobre ele seja diferente de 

zero.  

O conceito de inércia é um conceito importante: todo corpo que possui massa possui inércia; inércia é a 

tendência dos corpos de se opor ao movimento.   

 

Segunda Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica.   
A força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire.   
É importante entender que se o corpo não está em repouso ou em MRU, ele tem uma força resultante que é 

igual ao produto de sua massa pela aceleração resultante.   

 

Terceira Lei de Newton – Ação e reação   
Para toda ação de uma força em um corpo A, existe uma reação de igual intensidade, igual direção e sentido 

oposto no corpo B que produziu a ação. 

É preciso ressaltar que as forças de ação e reação:   

• Atuam em corpos distintos;   

• Não admitem resultante;   

• São sempre simultâneas. 
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Exercícios 

 

1. Um elevador possui massa de 1500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s², a tração 

no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3m/s², é de : 

a) 4500 N 

b) 6000 N 

c) 15500 N 

d) 17000 N 

e) 19500 N 

 

 

2. Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 kg e 6 kg, 

respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 N, como representado na figura 

a seguir. 

 

 

Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B, em 

newtons, é 

a) 50. 

b) 30. 

c) 20. 

d) 10. 
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3. Os corpos A e B, ligados ao dinamômetro D por fios inextensíveis, deslocam-se em movimento 

uniformemente acelerado. Observe a representação desse sistema, posicionado sobre a bancada de um 

laboratório. 

 
 

A massa de A é igual a 10 kg e a indicação no dinamômetro é igual a 40 N. Desprezando qualquer atrito 

e as massas das roldanas e dos fios, estime a massa de B. 

 

 

4. A tabela apresenta a forca elástica e a deformação de 3 molas diferentes. 
 

 

 

Comparando-se as constantes elásticas destas 3 molas, tem-se que 

a) K1 > K2 > K3.                     

b) K2 > K1 > K3.                     

c) K2 > K3 > K1.                          

d) K3 > K2 > K1. 
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5. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1200 kg alterou sua velocidade conforme mostra 

o gráfico.  

 

 

 

Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força 

resultante que atuou sobre o carro foi de 

a) 1200 N   

b) 2400 N  

c) 3600 N  

d) 4800 N  

e) 6000 N 

 

 

6. O sistema a seguir apresenta aceleração de 2m/s² e a tração no fio é iguala 72 N. considere que a massa 

de a é maior que a massa de b o fio é inextensível e não ha átrio na polia a diferença entre as massas 

desses dois corpos é igual a  

Considere g= 10 m/s²  

 

 

a) 1kg  

b) 3kg 

c) 4kg 

d) 6kg 
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7. A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de 

fiscalização nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um 

professor de Física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação: 

um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um elevador 

que desce à razão de 2 m/s² . Considerando g = 10 m/s² , pode-se afirmar que a intensidade da força 

indicada pela balança será, em newtons, de:  

a) 560  

b) 840  

c) 700  

d) 140  

e) 480 

 

 

8. Na montagem experimental abaixo, os blocos A, B e C têm massas 𝑚𝐴= 5,0 kg, 𝑚𝐵 = 3,0 kg e 𝑚𝐶 = 2,0 kg. 

Desprezam-se os atritos e resistência do ar. Os fios e as polias são ideais e adota-se | g | = 10 m/s² 

 

No fio que liga B com C, está intercalada uma mola leve, de constante elástica 3,5 · 10³ N/m. Com o 

sistema em movimento, calcule, em centímetros, a deformação da mola. 

a) 2,0 cm 

b) 1,0 cm 

c) 1,5 cm 

d) 2,8 cm 

e) 4,2 cm 

 

 

9. Um fabricante de elevadores estabelece, por questões de segurança, que a força aplicada nos cabos de 

aço que sustentam seus elevadores não pode ser superiores a 1,2x 104 N. Considere um desses 

elevadores com uma massa total de 1,0x103kg (massa do elevador com os passageiros) e admita g = 10 

m/s² . Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida não pode ser superior a:  

a) 1,2 m /s²  

b) 2,0 m/s² 

c) 5,0 m/s² 

d) 9,8 m/s² 
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10. O tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda olimpíada em Paris, no ano de 

1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, armazenada quando a corda do 

arco é tensionada, em energia cinética, que é transferida para a flecha. 

 

 

Num experimento, medimos a força F necessária para tencionar o arco até uma certa distância x, 

obtendo os seguintes valores: 

 

 

O valor e unidades da constante elástica, k, do arco são: 

a) 16 m/N 

b) 1,6 kN/m 

c) 35 N/m 

d) 5/8 x 10−2 m/N 
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Gabarito 
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2. B 

 

3.  

 

4. B 

 

5. C 
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Calorimetria 

 

Resumo 

 

Calor é definido como qualquer fluxo espontâneo de energia de um objeto para outro, causado somente 

pela diferença de temperatura entre os objetos. Dizemos que "calor" flui da água quente para o cubo de gelo frio 

e do Sol quente para a Terra fria.   

 

Calor sensível e latente   

 

A capacidade térmica de um objeto é a quantidade de calor necessária para aumentar sua temperatura 

dividida pela variação de temperatura provocada:   

 

  
(O símbolo para capacidade térmica é C.) 

 

A quantidade de calor calculada dessa maneira é denominada calor sensível (Qs). É claro que quanto 

maior for a substância, maior será sua capacidade térmica. Uma quantidade mais fundamental é o calor 

específico (característico da substância de que o objeto é feito), definido como a capacidade térmica por 

unidade de massa:   

  

 

A unidade de capacidade térmica é cal/°C, ou no Sistema Internacional, J/°C. Já a unidade de calor 

específico é cal/g°C, que no SI é J/g°C. É muito comum o uso da caloria como unidade fora do SI.  

 

Na unidades atuais, 1 cal = 4,186 J.   

 

Em algumas situações, você pode fornecer calor para um sistema sem aumentar em nada sua 

temperatura. Isto normalmente ocorre durante uma mudança de fase, como o gelo derretendo ou a água 

fervendo. Tecnicamente, a capacidade térmica fica mal definida, já que você estaria dividindo por zero o calor! 

No entanto, ainda é interessante saber a quantidade de calor necessária para derreter ou ferver uma substância 

completamente. Esta quantidade de calor dividida pela massa da substância é chamada de calor latente da 

transformação (nome horrível, mas ok), e é denotada por L:   
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O calor latente de fusão do gelo vale 80 cal/g, já o calor latente de vaporização da água é 540 cal/g.   
Cabe salientar que as mudanças de estado que ocorrem com perda de calor apresentam calores latentes 

negativos (solidificação e condensação).   
Um diagrama importante relaciona a temperatura de um objeto com o calor fornecido a ele (calor fornecido é 

positivo; calor cedido é negativo): 

 
Começando na fase sólida, o corpo absorve calor a partir de uma fonte externa (fogão por exemplo) e 

aumenta de temperatura até chegar na temperatura de fusão. Nesse estágio, a temperatura do corpo não varia 

e todo calor absorvido (calor latente) é usado para quebrar ligações químicas (estamos numa mudança de 

fase). Logo em seguida a temperatura aumenta de novo até atingir a temperatura de vaporização e a análise se 

repete.   

 

Equilíbrio térmico e mecanismos de transporte de calor    

 

Dois últimos pontos a ressaltar neste resumo são o equilíbrio térmico e os mecanismos de transferência 

de calor. Note que o termômetro de mercúrio (ou qualquer termômetro) depende do seguinte fato fundamental: 

quando colocamos dois objetos em contato um com o outro e esperamos tempo suficiente, eles tendem a 

atingir a mesma temperatura. Dizemos então que eles estão em equilíbrio térmico e o calor que saiu de um 

objeto entrou no outro. Para dois ou mais corpos, vale a seguinte expressão:   

  
Ou seja, a soma dos "calores" recebidos mais a soma dos "calores" cedidos tem que ser nulo.   

Processos de transferências de calor são classificados em três categorias, de acordo com o mecanismo 

envolvido:   

• Condução é a transferência de calor por contato molecular: moléculas que movem rapidamente colidem 

com moléculas mais lentas, cedendo parte de sua energia no processo.   

• Convecção é o movimento global de um líquido ou gás, geralmente devido à tendência de materiais 

quentes de se expandirem e subirem em um campo gravitacional (ex. A água quente que vai do fundo da 

panela quente até a superfície mais fria, esquentando toda a água no meio do caminho).   

• Radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas, em grande parte na faixa do infravermelho para objetos 

à temperatura ambiente, mas na faixa da luz visível para objetos bem mais quentes como a superfície do 

Sol.  
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Exercícios 

 

1. Analise as proposições e indique a verdadeira: 

a) Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usados tanto um termo quanto o 

outro, indiferentemente. 

b) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica. 

c) O calor sempre flui da região de menor temperatura para a de maior temperatura. 

d) Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro quando sua quantidade de energia 

térmica também é maior que a do outro. 

e) Calor é energia térmica em trânsito, fluindo espontaneamente da região de maior temperatura para 

a de menor temperatura. 

 

 

2. Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta 

calor específico igual a 0,09 cal/g.℃, ou seja, necessita de 0,09 calorias para se elevar em 1 grau Celsius 

a temperatura de 1 grama de bronze. 

 

Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 g, para que essa massa aumente sua 

temperatura de 2 ℃, deve absorver uma quantidade de calor, em calorias, igual a 

a) 6 

b) 18 

c) 27 

d) 36 

e) 54 
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3. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 g de gelo a – 20 ℃ para transformar em água a 

50 ℃? 

Considere: cgelo = 0,5 cal/g. ℃; cágua = 1,0 cal/g. ℃; e Lfusão = 80 cal/g. 

 

 

4. Um físico acorda pela manhã em um dia muito frio e vai logo preparar seu café. Para tanto, ele utiliza 

uma xícara de alumínio que tem massa igual a 200,0 g e está a uma temperatura igual a 5,0 ℃. Ele coloca 

dentro dessa xícara 300,0 g de café inicialmente a 90,0 ℃. 

Considerando as trocas de calor apenas entre a xícara e o café e sabendo-se que o calor específico do 

alumínio é 0,2 cal/g. ℃ e que o calor específico do café é 1,0 cal/g. ℃, qual é a temperatura final do 

conjunto (xícara e café) ao atingir o equilíbrio térmico? 

 

a) 85,0 ℃ 

b) 80,0 ℃ 

c) 75,0 ℃ 

d) 70,0 ℃ 

e) 65,0 ℃ 

 

 

5. Na refrigeração de motores de automóveis, a substância refrigerante tanto pode ser o ar como a água. 

Dados:  

- Calor específico do ar = 0,25 cal/g.℃. 

- Calor específico da água = 1,00 cal/g.℃. 

 

A razão entre a massa de ar e massa de água, para proporcionar a mesma refrigeração no motor de um 

automóvel deverá ser igual a 

a) 0,25 

b) 1,00 

c) 1,20 

d) 4,00 
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6. Uma amostra de água é aquecida a uma taxa constante por certo intervalo de tempo, até atingir seu 

ponto de ebulição. Qual dos gráficos abaixo mostra a temperatura da água como uma função do calor 

adicionado? 

a)  c)  

b)  d)  

 

 

7. Um jovem ao ser aprovado no vestibular, resolve fazer um churasco e convidar seus amigos e familiares 

para um almoço. Ao colocar as latinhas de refrigerante no congelador, tem receio de que as mesmas 

congelem e por isso deseja estimar o tempo para que atinjam a temperatura desejada. 

O tempo para que 10 latinhas de 330 mL de refrigerante sofram uma variação na temperatura de 25 ℃ é, 

aproximadamente,  

 

Dados: 

- Fluxo de calor total entre as latinhas de refrigerante e o congelador = 150 cal/min. 

- Densidade do refrigerante = 1 g/mL. 

- Calor específico do refrigerante = 1 cal/g.℃. 

 

a) 2 h 02 min. 

b) 8 h 30 min. 

c) 6 h 15 min. 

d) 3 h 05 min 

e) 9h10min. 
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8. Em um laboratório de física é encontrado um frasco opaco contendo 100 g de um líquido desconhecido, 

armazenado na geladeira do laboratório a uma temperatura de 6 graus Celsius. Um estudante deseja 

identificar o líquido sem abrir o frasco, usando um calorímetro ideal. No calorímetro, o estudante insere 

100 ml de água pura, a 20 graus Celsius, e em seguida insere o frasco contendo o líquido. Após certo 

tempo, o frasco com o líquido desconhecido entra em equilíbrio térmico com a água, que passa a ter uma 

temperatura de 16 graus Celsius. Vamos supor que não há trocas de calor do conteúdo do calorímetro 

com o ambiente, e que a massa do frasco seja desprezível. O calor específico da água é de 

aproximadamente 4,2 J g-1.K-1 e sua densidade é 1,0 g/ml. A tabela abaixo tem a informação do calor 

específico de uma variedade de líquidos.  

 

 

Qual deles deve ser o líquido desconhecido? 

a) Parafina 

b) Glicerina 

c) Acetona 

d) Azeite 

e) Tolueno 
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9. Uma forma de gelo com água a 25 ℃ é colocada num freezer de uma geladeira para formar gelo. O 

freezer está no nível de congelamento mínimo, cuja temperatura corresponde a -18 ℃. As etapas do 

processo de trocas de calor e de mudança de estado da substância água podem ser identificadas num 

gráfico da temperatura X quantidade de calor cedida. Qual dos gráficos a seguir mostra, corretamente 

(sem considerar a escala), as etapas de mudança de fase da água e de seu resfriamento para uma 

atmosfera? 

a)  c)  

b)  d)  

e)  
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10. O frasco de Dewar é um recipiente construído como propósito de conservar a temperatura das 

substâncias que ali forem colocadas, sejam elas quentes ou frias. O frasco consiste em um recipiente de 

paredes duplas espelhadas, com vácuo entre elas e de uma tampa feita de material isolante. A garrafa 

térmica que temos em casa é um frasco de Dewar. O objetivo da garrafa térmica é evitar ao máximo 

qualquer processo de transmissão de calor entre a substância e o meio externo. 

 

 

É CORRETO afirmar que os processos de transmissão de calor são:  

a) indução, condução e emissão.  

b) indução, convecção e irradiação.  

c) condução, convecção e irradiação.  

d) condução, emissão e irradiação.  

e) emissão, convecção e indução. 
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Gabarito 
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Termodinâmica 

 

Resumo 

 

Termodinâmica é parte da Física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras 

formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade 

de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. 

Para entendermos a Termodinâmica, alguns conceitos têm que estar bem estruturados em nossas cabeças. 

São eles: 

• Temperatura: grau de agitação das moléculas. 

• Calor: troca de energia térmica entre os corpos. 

• Energia: capacidade de um corpo em realizar trabalho 

 

 

Transformações 

Na Termodinâmica estudaremos, basicamente, os gases. Os tipos de transformações que os gases podem 

sofrer são: 

• Isobárica: pressão constante (“bar” é uma unidade de pressão) 

• Isovolumétrica ou Isocórica ou Isométrica: volume constante 

• Isotérmica: temperatura constante 

• Adiabática: transformação sem troca de calor com o meio externo 

 

 

Trabalho de um gás ideal (W) 

Um gás contido num recipiente indeformável com um êmbolo é aquecido. Como as moléculas estarão mais 

agitadas, ocorrerá a expansão do gás. 

 

Utilizando a equação do trabalho (W=F.d), a equação da pressão (p=F/A) e a equação de Clapeyron 

(PV=nRT), chegamos à seguinte equação para o trabalho em um gás: 
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Onde p é a pressão do gás (que deve ser constante para este tipo de análise) e ΔV é a variação do volume 

do gás (ΔV=d.A). 

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

isobárica). 

• O gás sofre uma expansão quando W>0 e, obrigatoriamente, ΔV>0. 

• O gás sofre uma contração quando W<0 e, obrigatoriamente, ΔV<0. 

• Se W=0 temos, obrigatoriamente, ΔV=0 (transformação isovolumétrica). 

 

  

Calor 

Se o gás recebe calor: Q>0 

Se o gás cede calor: Q<0 

Se não ocorre troca de calor: Q=0 (transformação adiabática). 

Obs.: Nas questões onde aparecer que a transformação foi muito rápida, brusca, instantânea ou algo do tipo, 

considerar que a transformação é adiabática. 

 

 

Energia Interna (ΔU) 

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

seja, relacionado à temperatura do gás. 

• Agitação (temperatura) das moléculas aumenta (ΔT>0): energia interna aumenta, ΔU>0 

• Agitação (temperatura) das moléculas diminui (ΔT<0): energia interna diminui, ΔU<0 

• Agitação (temperatura) das moléculas não muda (ΔT=0, transformação isotérmica): energia interna não 

muda, ΔU=0 

Em um gás monoatômico ideal, a energia interna pode ser calculada pela seguinte relação: 

𝑈 =
3

2
𝑛𝑅𝑇 

 

Primeira Lei da Termodinâmica 

Lei que relaciona a energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás: 

 

Dica: Pense que o calor é como a comida que você ingere para te dar energia e o trabalho é a energia que 

você gasta para realizar as tarefas diárias (andar, estudar, trabalhar, etc). A energia interna será o saldo de 

energia ao final do dia (por exemplo, a gordura, no caso de a quantidade de energia da alimentação ser maior 

que a energia gasta ao durante o dia).  

 

Máquinas Térmicas 

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

Imagine duas fontes térmicas, uma “quente” (A) e outra “fria” (B), ou seja, a temperatura de A é maior que a 

de B: TA>TB. Então, coloca-se uma máquina térmica entre elas. Um fluido operante – por vezes chamado 

fluido de trabalho –, geralmente vapor d’água, serve de veículo para a energia térmica que sai da fonte quente, 

passa pelo dispositivo intermediário, que utiliza parte dessa energia na realização do trabalho, o restante 

dessa energia vai para a fonte fria. 
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Podemos chamar a quantidade de calor que chega à máquina térmica, vinda da fonte quente, de QA, e a 

quantidade de calor que é transmitida pela máquina térmica à fonte fria B de QB. Assim, o trabalho realizado 

pela máquina térmica, por conservação de energia, pode ser escrito como: 

𝜏 = |𝑄𝐴| − |𝑄𝐵| 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

Antes de enunciarmos a 2ª Lei da Termodinâmica, vamos definir o conceito de rendimento. Rendimento de 

uma máquina térmica nada mais é do que a fração de calor recebido da fonte quente que é usada para a 

realização de trabalho, assim: 

𝜖 =
𝜏

|𝑄𝐴|
= |𝑄𝐴| −

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
= 1 −

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
 

Portanto: 

𝜖 = 1 −
|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
 

Note que, para ter rendimento de 100% (ϵ=1), o valor de QB deveria ser zero. No entanto, isso é impossível, 

pois a quantidade de calor QA sai de A devido à existência da fonte fria.  

 

Enunciado de Kelvin-Planck: 

“É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito 

transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente”.  

Se levarmos em consideração o fato de a energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria, podemos 

enunciar a 2ª Lei da Termodinâmica da seguinte forma: 

 

Enunciado de Clausius: 

“É impossível uma máquina, sem ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que 

esteja a uma temperatura maior”. 

Disso, concluímos que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para outro de maior 

temperatura se um agente externo realizar um trabalho sobre esse sistema – que é o que acontece em 

máquinas frigoríficas e condicionadores de ar. 

 

 

O ciclo de Carnot 

Antes mesmo de a 1ª Lei da Termodinâmica ser enunciada, Leonard Sadi Carnot criou dois postulados 

referentes a uma máquina térmica ideal. São eles: 

 

1° Postulado de Carnot: 

“Nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina 

ideal de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas”. 

 

2° Postulado de Carnot: 

“Ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja 

o fluido operante”. 

Esses postulados garantem que o rendimento de uma máquina térmica é função das temperaturas das fontes 

frias e quentes.  
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Para o caso em que o fluido operante é um gás ideal, o ciclo de Carnot é composto por duas transformações 

isotérmicas e por duas transformações adiabáticas, alternadas. Desse modo, podemos desenhar o seguinte 

gráfico, da pressão em função do volume: 

 

 

No ciclo de Carnot, podemos escrever: 

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
=
𝑇𝐵
𝑇𝐴

 

Assim, o rendimento é dado por: 

𝜖 = 1 −
𝑇𝐵
𝑇𝐴

 

Se o rendimento fosse de 100%, teríamos ϵ=1 e TB=0. Mas isso contraria a 2ª Lei, o que nos leva a concluir 

que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto, segundo a Termodinâmica clássica.  

“O zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot que operasse com 

rendimento de 100%”. 
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Exercícios 

 

1. O gráfico representa um ciclo termodinâmico: 

 

 

Os trabalhos realizados nas transformações AB, BC CD e DA são, respectivamente:  

a) Negativo, nulo, positivo e nulo.  

b) Positivo, nulo, negativo e nulo.  

c) Positivo, negativo, nulo e positivo.  

d) Negativo, negativo, nulo e positivo. 

 

 

2. Um estudo do ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo testado para uso em um motor a 

combustão no espaço é mostrado no diagrama a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ΔEint representa a variação de energia interna do gás, e Q é o calor associado ao ciclo, analise 
as alternativas e assinale a CORRETA. 
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3. Observe a figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A figura mostra dois processos, I e II, em um diagrama pressão (P) volume (V) ao longo dos quais um 
gás ideal pode ser levado do estado inicial i para o estado final f. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
 
De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a variação da energia interna é __________ nos dois 
processos. O trabalho W I realizado no processo I é __________ que o trabalho W II realizado no 
processo II. 

a) igual − maior 

b) igual − menor 

c) igual − igual 

d) diferente − maior 

e) diferente − menor 
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4. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial i  até um estado 

final f,  seguindo dois processos distintos, I e II, conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

  

Os trabalhos WI e WII, realizados pelo gás nos processos I e II, valem respectivamente  

a) 10 J
 e 

30 J.
    

b) 20 J
 e 

20 J.
    

c) 20 J
 e 

30 J.
    

d) 30 J
 e 

10 J.
    

e) 30 J
 e 

20 J.
    

 

 

5. No controle de qualidade de produção de seringa, para aplicação de injeção, fez-se o seguinte teste: 

escolheu-se uma amostra da seringa fabricada e colocou-se 3,0.10-6 m³ de determinado gás. Em 

seguida, levou-se o sistema para uma estufa em que o volume passou para 3,5.10-6 m³ ao atingir o 

equilíbrio térmico. 

 
Considerando que esse processo ocorreu sobre pressão constante de calcule, em joule, o trabalho 

realizado pelo sistema. 

 
 

6. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800K e é expulso a 400K. Se o rendimento real dessa 

turbina é 80% do seu rendimento ideal ou limite, fornecendo-se 100kJ de calor à turbina ela poderá 

realizar um trabalho igual a  

a) 80kJ    

b) 60kJ    

c) 40kJ    

d) 20kJ    

e) 10kJ    

 



 
 

 

 

8 

Física 
 

7. Durante cada ciclo, uma máquina térmica absorve 500 J  de calor de um reservatório térmico, realiza 

trabalho e rejeita 420 J  para um reservatório frio. Para cada ciclo, o trabalho realizado e o rendimento 

da máquina térmica são, respectivamente, iguais a  
 

a) 80 J
 e 16%     

b) 420 J
 e 8%     

c) 420 J
 e 84%     

d) 80 J
 e 84%     

   

 

8. A cada ciclo de funcionamento, o motor de um certo automóvel retira 40 kJ do compartimento da fonte 

quente, onde se dá a queima do combustível, e realiza 10 kJ de trabalho. Sabendo que parte do calor 

retirado da fonte quente é dispensado para o ambiente (fonte fria) a uma temperatura de 27 ºC, qual 

seria a temperatura no compartimento da fonte quente se esse motor operasse segundo o ciclo de 

Carnot?  

 

Dado: considere que as temperaturas em graus centígrados, TC, e Kelvin, TK, se relacionam através 

da expressão TC = TK − 273.  

 

a) 127 ºC    

b) 177 ºC    

c) 227 ºC    

d) 277 ºC    

e) 377 ºC    

   

 

9. Um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico do calor recebe 250 J  de energia 

mecânica e agita, por meio de pás, 100 g  de água que acabam por sofrer elevação de 0,50 C  de sua 

temperatura. 

Adote 
1cal 4,2 J=

 e águac 1,0 cal g C.=   

 

O rendimento do dispositivo nesse processo de aquecimento é de  

a) 16%.     

b) 19%.     

c) 67%.     

d) 81%.     

e) 84%.     
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10. Um projeto propõe a construção de três máquinas térmicas, M1, M2 e M3, que devem operar entre as 

temperaturas de 250 K e 500 K, ou seja, que tenham rendimento ideal igual a 50%. Em cada ciclo de 

funcionamento, o calor absorvido por todas é o mesmo: Q = 20 kJ, mas espera-se que cada uma delas 

realize o trabalho W mostrado na tabela abaixo.  

 

Máquina W 

M1 20 kJ 

M2 12 kJ 

M3 8 kJ 

 

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, verifica-se que somente é possível a construção da(s) 

máquina(s)  

a) M1.    

b) M2.    

c) M3.    

d) M1 e M2.    

e) M2 e M3.     
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Gabarito 

 

1. B 

 

2. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B 
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4. C 

Os trabalhos realizados pelos gases nos processos I e II são obtidos pelas respectivas áreas sob as 

curvas conforme indica os gráficos abaixo. 

 

 

3 4
IW 2 10 1 10 20 J−=    =

 

3 4
3 4

II
2 10 1 10

W 2 10 1 10 30 J
2

−
−   

=    + =
   

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C 

O rendimento ideal é aquele dado pelo ciclo de Carnot: 

( )

fria
i i

quente

r i r

r

T 400
1 1   n 0,5.

T 800

0,8 0,8 0,5   0,4.

W W
  0,4   W 40 kJ.

Q 100

η

η η η

η

= − = −  =

= =  =

=  =  =
   

 

7. A 

Da 1ª Lei da Termodinâmica: 

quente fria

quente

 Trabalho: W Q Q 500 420  W 80 J.

W 80
 Rendimento: 0,16  16%.

Q 500
η η


= − = −  =



 = = =  =
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8. A 

Dados: T1 = 27 °C = 300 K; Q1 = 40 kJ; W = 10 kJ. 

O rendimento () desse motor é: 

 

 = 

= =
1

W 10
0,25

Q 40
. 

 

Aplicando esse rendimento ao ciclo de Carnot: 

 = 1 – 2

1

T

T
   = −2

1

T
1

T
   T1 =

− 

2T

1
    T1 = = =

−

300 300
400

1 0,25 0,75
K    T1 = 400 – 273  

T1 = 127 °C.     

 

9. E 

Para calcular o rendimento deste dispositivo, é preciso descobrir quanto de energia é necessário para 

elevar a quantidade de água dada em 0,5 °C. Assim, 

Q m c T

Q 100 1 0,5

Q 50 cal

ou

Q 50 4,2

Q 210 J

Δ=  

=  

=

= 

=  

 

Assim, 

210

250

84 %

η

η

=

=
   

 

10. C 

O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o calor recebido. O trabalho 

máximo que cada uma das máquinas pode realizar é: 

 

máx
máx máx

W
    W Q 0,5 20    W 10 J.

Q
η η=  = =   =

  

 

Somente é possível a construção da Máquina 3.    
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Globalização econômica e o neoliberalismo 

 

Resumo 

 

Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos EUA na Terceira Revolução 

Industrial, momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar mercado e capitais, 

enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista, visando um possível 

enfrentamento direto, e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980, e fazendo assim 

os EUA se destacar como a grande potência mundial. 

A inteligência americana cria assim um termo que evidencie o novo contexto mundial, surge então a ideia de 

Nova Ordem Mundial que funciona sob a lógica da Globalização, ou seja, é apresentada ao mundo a ideia que 

agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica (Capitalismo) sob a liderança norte-americana. 

A Nova Ordem Mundial é um projeto geopolítico do contexto pós guerra fria de reger o mundo sobre uma base 

econômica comum, aumentando portando o poder e a influência norte americana no mundo. O 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte dessa época tiveram um importante papel em 

aumentar esses fluxos internacionais, seja de mercadorias, capital ou de pessoas, intensificando a globalização. 

Este momento preza pela necessidade de uma adequação no sistema econômico, que comporte a flexibilização 

exigida para a maior circulação desses fluxos.  

Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas envolve todo 

processo que ocorra em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. Além disso, para 

que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transportes são fundamentais. 

Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos pela 

Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano (Plano Marshall). Emergem 

assim países concorrentes frente aos EUA, como o Japão, por exemplo. Identifica-se assim a tríade do 

capitalismo, EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. Na década de 2000 passam também a integrar 

este grupo os países emergentes. Fala-se então em um mundo multipolar. Cabe destacar que no campo militar 

os EUA permanece unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da China devido ao seu 

investimento em armamento. 

Nesse novo contexto o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o Neoliberalismo. Com o destaque 

de Margareth Tatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), emerge a lógica em que o controle da economia 

cabe às empresas e o Estado minimamente presente. Os neoliberais buscavam combater, principalmente, a 

política do Estado de Bem-Estar social, um dos instrumentos utilizados pelo Keynesianismo para combater a 

crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção do Estado na economia, 

fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado consumidor, o que contribuía 

consequentemente para o escoamento das produções fabris. A passagem de um Estado Keynesiano (Estado 

controlador) para um Estado Neoliberal é chamada de desregulamentação.  
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A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano é a de que o “Estado forte” é muito custoso economicamente 

e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada “liberdade econômica”. Além disso, o aumento 

dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois podem aumentar os 

custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste sentido, os neoliberais defendem a 

desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. 

Tais alterações reforçaram a nova DIT – Divisão Internacional do Trabalho, na qual os países de industrialização 

tardia não conseguem competir com as novas tecnologias industriais dos países pioneiros. 

O Neoliberalismo portanto é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo 

clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, 

acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de 

vários países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à Crise do Petróleo. 

 

As principais características do Neoliberalismo são: 

− Um limite do papel do Estado no que diz respeito a sua atuação econômica, social e jurídica; 

− Uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do Livre Mercado; 

− Uma visão de indivíduo como um “empreendedor dele mesmo”, ou “capital humano”, que se desenvolverá 

e ficará próspero se ele souber se adaptar, se inovar, etc..; 

− Aliado com medidas do modelo de produção Toyotista, como terceirização do trabalho, diminuir os 

encargos trabalhistas, para garantir maior competitividade para as empresas. 

 

 

As principais críticas ao Neoliberalismo são: 

− Aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho; 

− Redução da soberania nacional, ante as grandes corporações multinacionais; 

− Freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres; 

− Transformação do homem em mercadoria; 

− Pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como a de 2008. 

 

 

Exemplos de governos que adotaram políticas econômicas neoliberais nos últimos anos: 

− No Brasil: Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003). 

− No Chile: Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 - 2006) e Michelle Bachelet (2006 - 2010). 

− Nos Estados Unidos: Ronald Reagan (1981 - 1989), George Bush (1989 - 1993) e George W. Bush (2001- 

2009). 

− No México: Vicente Fox Quesada (2000 - 2006). 

− No Reino Unido: Margaret Thatcher (1979 - 1990) 

 

 

 

http://brasilescola.uol.com.br/historiag/petroleo1.htm
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Principais teóricos do Neoliberalismo: 

− Friedrich Hayek (Escola Austríaca) 

− Leopold von Wiese 

− Ludwig von Mises 

− Milton Friedman (Escola Monetarista, Escola de Chicago) 

 

 

O Consenso de Washington 

O Consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson de 1989, onde ele formula e 

expõe dez recomendações endereçadas mais particularmente aos países da América Latina. As 

recomendações eram: 

 

− Disciplina orçamentária rígida (equilíbrio entre receita e gastos governamentais); 

− Reorientação dos gastos públicos (primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos 

sociais); 

− Reforma fiscal (Diminuição das taxas marginais); 

− Estabilidade monetária (Inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de moeda); 

− Adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva; 

− Aumento da liberdade do comércio externo; 

− Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro; 

− Privatização das empresas públicas (para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os encargos 

públicos); 

− Desregulamentação dos mercados (fim de barreiras alfandegárias tanto na saída quanto na entrada dos 

produtos); 

− Evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada (incluindo a de propriedade intelectual; 

 

O “Consenso de Washington” embasou um acordo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial 

(BM), com o apoio financeiro do Tesouro Americano, para somente ajudar financeiramente os países em 

desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades (endividamento público, hiperinflação, grandes 

déficits orçamentários, etc..) sob a condição que estes adotassem políticas públicas inspiradas na tese de John 

Williamson. 

De fato, para essas instituições internacionais o desenvolvimento só poderia ocorrer em um quadro de trocas 

de natureza privada, dentro de um mercado mundial liberal, com pouquíssimos, ou nenhum, entrave. Essa 

política econômica se beneficia de um contexto internacional da queda do comunismo, e é guiada pela doutrina 

econômica neoliberal, ou ultraliberal. 

Realmente, esse “consenso” não é realmente um “consenso”, porque uma grande parte de suas propostas 

foram rejeitadas e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e Maurice Allais. Ele 
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também é criticado como fonte de aumento da desigualdade e da pobreza, e, como não é aplicado igualmente 

em todos os países, pelos mundialistas, que, depois da queda e desaparecimento do modelo comunista, tentam 

propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e sociólogos criticaram duramente 

esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional e a capacidade gestora do Estado. 
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Exercícios 

 

1. Observe o texto:  

Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção se 

mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a 

crescente internacionalização do capital (...) observar-se-á uma tendência à fixação mundial — e não mais 

nacional.  
Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, 1997. 

 
Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que:  

a) A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua 

importância neste novo cenário.  

b) O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a migração 

das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço.  

c) A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor 

distribuição da renda mundial, como se verifica neste início de século.  

d) A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a 

consequente reconfiguração do espaço mundial.  

e) As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha a distância 

para a instalação de uma empresa. 
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2. O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação 

dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos países 

socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, ou 

subdesenvolvidas e desenvolvidas. 

 

 

Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial.  

a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as 

vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que oferecem 

e da estabilidade político-econômica.  

b) Os antigos países socialistas, agora ditos países de economia “em transição”, atraem grandes 

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

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 

possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países 

ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza diminuir.  

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro lado, 

exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza.  

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul desperta o 

interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados consumidores 

e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África Subsaariana, que passam por 

turbulências tribais, seca, fome e aids. 
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3. “... Com a globalização, o que temos é um território nacional da economia internacional, isto é, o território 

continua existindo, as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as forças mais 

ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa...”  
Milton Santos, Por uma nova globalização  

Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que  

a) o Estado nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à internacionalização 

da economia.  

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

mercadológicas internacionais.  

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

relação aos produtos internacionais.  

d) o mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente a 

capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem estar de 

sua população.  

e) a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio 

mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. 

 

 

4. O reconhecimento, por parte dos teóricos do capitalismo, de que o atual estágio da economia requeria a 

reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem a 

uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: 

a) A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como que 

se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. 

b) A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do 

apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. 

c) A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e 

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

produtividade. 

d) A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, 

estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. 

e) A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado que advém do Keynesianismo e perdurou 

no Neoliberalismo. 
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5.  

 

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as 

políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 

a) diminuição das garantias trabalhistas 

b) estímulo à competição entre as empresas 

c) reforço da livre circulação de mercadorias 

d) redução da regulação estatal da economia 

e) aumento do protecionismo de mercado 

 
 

6. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes 

grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 

a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o pleno 

emprego. 

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

igualitária. 

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

burguesia nacional. 

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

assim como o mercado de trabalho. 

e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a diminuição da 

ingerência do Estado na economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/22.png
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7. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o "Relatório do 

Desenvolvimento Humano", do qual foi extraído o trecho abaixo. 

 
Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais 
elevada tinha: 

− 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 

− 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1 %; 

− 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%; 

− 93,3% das conexões com a Internet, enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. 
 
A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres - que era de 30 
para 1, em 1960 - passou para 60 para 1, em 1990, e chegou a 74 para 1, em 1997. 
 
De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 
décadas, foi caracterizado pela: 

a)  diminuição da disparidade entre as nações. 

b) diminuição da marginalização de países pobres. 

c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 

d) crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 

e) distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 
 

8. “Não há sociedade, só indivíduos”, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. 
 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, Thatcher 

recebeu do então presidente norte-americano, Ronald Reagan, o título de “o homem forte do Reino Unido”. 

Indicada pelo Partido Conservador, suas decisões firmes marcaram a adoção de uma política neoliberal 

e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  

 
Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 

a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento dos 

gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Haydek e Friedman, 

defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a distribuição 

da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 

aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 

em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com os 

sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 

setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes de 

outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 

econômico.    
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9. Dentre os cenários desenhados para o mundo a partir da aceleração do processo de globalização, 

destaca-se a ideia da superação do Estado-nação como principal unidade política e econômica de 

estruturação do espaço mundial. Como justificativa para a construção desse cenário, podem-se 

destacar, entre outras: 

a) O crescimento de instituições políticas e econômicas supranacionais, como a Organização Mundial 

de Comércio, e a relativa autonomia dos circuitos financeiros em escala mundial, caracterizada pela 

livre circulação de capitais.  

b) O aumento das migrações inter-regionais, facilitada pela abertura das fronteiras entre os países, e o 

crescente intercâmbio cultural entre os povos, possibilitado pela expansão dos meios de 

comunicação em todo o mundo.  

c) O aparecimento de organizações baseadas no princípio do desenvolvimento sustentável, como as 

ONGs, e a aceitação de grupos étnicos como entidades políticas e econômicas soberanas, a 

exemplo dos Curdos, na Turquia.  

d) A diminuição dos conflitos separatistas, como os ocorridos nos Bálcãs, e o crescente 

reconhecimento da ONU como fórum privilegiado para a solução de conflitos políticos e econômicos 

locais e regionais.  

e) A mundialização dos hábitos de consumo e comportamento, disseminados pelos meios de 

comunicação, e o crescente desinteresse das novas gerações pelas questões de política interna e 

externa de seus países. 
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10. Analise o texto a seguir:  
Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 

gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 

privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 

parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 

Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 

de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que significa 

dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado de uma opção 

pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o desenvolvimento de 

infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, para que suportassem o 

desenvolvimento. Essa é uma clássica solução “sinokeynesiana” e me parece que uma coisa semelhante 

aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de investimento estatal em infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 

 
O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 
duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 

a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

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

na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 

públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 

enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 

intervir como promotora de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 

importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 

participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-estar 

social. 

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado da 

política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 

opondo-se ao corporativismo empresarial. 
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Gabarito 

 

1. D 

Em um contexto de globalização, as relações produtivas se tornaram mais fluidas no espaço, permitindo, 

graças ao avanço das comunicações e transportes, o deslocamento das etapas de produção de bens das 

empresas transnacionais para áreas que apresentem maiores vantagens que representem cortes de 

custos. Neste sentido, ocorreu a descentralização produtiva dos países centrais para os países periféricos 

e emergentes, reconfigurando o espaço mundial. 

 

2. D 

A divisão classificatória dos países na Nova Ordem Mundial aponta para a diferenciação de acesso e 

produção de tecnologia de ponta, o que desmitifica a ideia de que a globalização inseriu todos os países 

em um processo de troca e dependência, pois o que se observa é que os países do lado Sul se inserem 

precariamente neste processo pois quem detêm a tecnologia e o capital para investimento são os países 

do Norte. 

 

3. A 

A internacionalização da economia - expressão que refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos, 

serviços, dinheiro, ideias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação - é uma das características mais 

significativas observadas nos últimos anos e é consequência da globalização. Estas trocas decorrentes da 

internacionalização exercem influência, sobretudo os fluxos externos, sobre os Estados, pois em muitos 

casos estes fluxos chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos internos. 

 

4. D 

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

muitas vezes é flexibilizada em favor das empresas. Nesse sentido, em princípio, o Estado “dita as regras 

do jogo” econômico, tornando o cenário favorável a auto regulação da economia, acarretando, por exemplo, 

menores gastos públicos. 

 

5. D 

Relacionando o trecho apresentado com o Neoliberalismo, identifica-se que foi a pouca regulação do 

Estado sobre a economia (mercados financeiros e imobiliários) uma das principais causas da crise 

econômica de 2008, que teve início nos EUA mas que atingiu diversos países devido à globalização. Os 

mercados, com pouco controle do Estado, acabaram não conseguindo se autorregular. 

 

6. E 

O Neoliberalismo na América Latina e em muitos países de outros continentes retoma alguns dos ideais 

do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada 

do mercado, que, acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. 

 

7. D 
Os dados apresentados corroboram para a afirmação que a globalização amplia as desigualdades entre 

Norte e Sul, na qual a renda, riqueza, recursos concentram-se no Norte e os ônus do processo, geralmente, 

no Sul. 
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8. D 
O Neoliberalismo foi uma doutrina proposta por Thatcher e Reagan e foi adotado em substituição ao 

Keynesianismo e preconizava aspectos como o corte de gastos públicos com o setor social e a auto 

regulação do mercado com a mínima influência do Estado na economia. 

 

9. A 
Com a globalização, as barreiras e fronteiras físicas dos países se tornam quase que exclusivamente 

utilizadas para a contenção ou organização da circulação populacional, pois o capitalismo financeiro que 

passa a se destacar nesse cenário passou a implicar em uma livre circulação de capitais e investimentos, 

onde muito disso se deve à atuação de organismos multilaterais como a OMC. 

 

10. A 
O Neoliberalismo surge na década de 1970 apresentando um conjunto de aspectos que contrariavam os 

preceitos do Keynesianismo, visando o fim da intervenção direta estatal na economia, em que o Estado 

deveria apenas regular o sistema econômico. 
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Globalização 

 

Resumo 

 

A Globalização ou Mundialização é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve 

diferentes dimensões das sociedades – setor econômico, social, cultural e político – promovendo a 

intensificação das relações e das trocas.  

A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada pelo avanço 

tecnológico, das comunicações – internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de fibra ótica, por 

exemplo - e dos transportes – em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação das informações 

entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros.  

Estas inovações tecnológicas são por muitas vezes relacionados à expressão “encurtamento das 

distâncias”, haja visto que, a partir destes avanços a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova 

configuração surgiu. Esta nova configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de se 

percorrer grandes distâncias em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do tempo 

era em dias ou meses, como no caso de uma viagem de navio, atualmente esta contagem é feita em horas, 

como no caso de uma viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A partir 

destas relações ocorrem as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. Estas 

relações e trocas possibilitam à formação do que comumente se chama de uma “aldeia global”, ou seja, a 

formação de uma rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia.  

 

Debate sobre o início da globalização 

Há o debate acerca do período em que se iniciou o processo de globalização. Há aqueles que acreditam 

que este processo teve início no período em que vigorava o capitalismo comercial, período este das grandes 

navegações e que se estendeu do século XV até o XVIII.  

Contudo, a grande maioria dos estudiosos defende que o termo globalização está associado à queda do 

socialismo e ascensão do capitalismo financeiro e informacional, período em que foi marcante a concentração 

e a centralização de capitais, onde se originaram monopólios e oligopólios em diversos setores da economia, 

no caso do Brasil pode se identificar a ocorrência destes no setor de bebidas, por exemplo. Neste mesmo 

período foram introduzidas novas tecnologias e novas fontes de energia no processo produtivo. Há, portanto, a 

expansão do mercado.  

Sendo assim, considera-se que a globalização é um processo relacionado à evolução do capitalismo e 

que vem ocorrendo desde a época das grandes navegações, mas que só se consolidou de fato em um período 

mais recente, isso porque está associado à evolução do capitalismo, tendo como marco o fim da Guerra Fria e 

da União Soviética (Socialista) ou o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

O papel do Estado e das empresas transnacionais 

A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e assim estabelecem trocas originando 

um arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes identificam-se dois agentes chave, os Estados nacionais 

e as empresas, mais especificamente as transnacionais – empresas que possuem sede em seu país de origem 

e filiais ao redor do mundo. 
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Os Estados nacionais são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado, isso porque são 

eles que originam os blocos econômicos – arranjo entre países para se facilitar trocas, sobretudo comerciais, 

mas também de pessoas em alguns casos, pode-se citar como exemplos o MERCOSUL, o NAFTA e a União 

Europeia -, além disso cabe a este agente organizar o seu território, e por extensão, a entrada de produtos, 

pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal adotada pelos países neste contexto 

de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado na economia com 

o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais.  

Outro agente chave deste processo são as empresas transnacionais que estabelecem um padrão de 

consumo e desfragmentam a sua produção ao redor do mundo em busca de vantagens econômicas, tais como 

subsídios, criando assim uma rede de produção global.  

Há ainda outros agentes igualmente fundamentais no engendramento deste processo, tais como os 

organismos supranacionais – tais como a OMC (Organização Mundial do Comércio), o mercado financeiro e 

também a infraestrutura técnica. 

 

O papel da cultura  

Como dito anteriormente, a globalização relaciona-se não apenas com a dimensão comercial e financeira, 

mas também com a dimensão cultural. Com a facilitação das comunicações houve consequentemente a 

ampliação das trocas culturais, sem que para isso fosse necessário uma integração territorial.  

Pode-se identificar exemplos disso como, a ampliação do acesso à internet, que possibilita trocas 

culturais entre pessoas de diversas partes do mundo, e o papel desempenhado pela mídia, que a partir de, por 

exemplo, comerciais para a venda de produtos, difunde um padrão mundial, seja este o padrão de moda, padrão 

de hábitos, padrão de consumo ou outros. Há ainda a possibilidade troca cultural a partir de filmes, séries, 

músicas e outros. Cabe destacar que a língua inglesa se torna neste momento o idioma universal utilizado para 

a comunicação.  

Destaca-se, portanto, por um lado, a possibilidade de trocas e enriquecimento cultural, e por outro a 

tendência de homogeneização dos padrões culturais ao redor do mundo, ou seja, a padronização dos indivíduos 

tendo por base uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais.  

 

Estão todos os países e pessoas de fato integrados? 

Apesar dos benefícios inegáveis que a globalização traz consigo, como por exemplo, o avanço 

tecnológico, por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres e ricos, pois, é possível 

perceber na análise do conjunto de informação sobre o processo de globalização que, a tecnologia passa a ser 

fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou seja, aqueles que não possuem 

o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente são colocados em segundo plano no 

estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é um tempo mais lento.  

As consequências da globalização também podem ser identificadas na dimensão social através do caso 

do desemprego estrutural, desemprego da mão de obra causado por mudanças tecnológicas da produção – 

automação ou robotização da produção são expressões que aparecem frequentemente - , onde, por exemplo, 

em uma fábrica poderia se empregar 10 funcionários para exercer determinada função estes são substituídos 

por robôs, máquinas. Exemplos reais disto ocorreram e ainda ocorrem e muitas vezes passam despercebidos 

no dia a dia, a exemplo do uso de caixas eletrônicos em agências bancárias, o uso da internet para serviços 
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bancários, compras online e diversos outros serviços, estes e outros exemplos podem ser identificados no 

cotidiano.   

Outro caso de exclusão social é em relação ao acesso à internet. Atualmente o meio de comunicação 

mais utilizado é a internet, contudo cabe observar que nem todas as pessoas ao redor do globo tem acesso à 

rede de informações ou se o tem em muitos casos se dá de forma ineficiente.  

Observa-se, portanto, em um panorama geral que existem países e sociedades dominantes dentro deste 

processo e estes são capazes de determinar, ou pelo menos influenciar, os rumos da globalização e seus 

desdobramentos, como a capacidade de expandir seus valores culturais, serem os principais agentes 

econômicos no contexto global, terem uma maior capacidade de produzir e implementar tecnologias, dentre 

outros aspectos.  
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Exercícios 

 

1. Disneylândia 
“Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong 
E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[...] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 
[...] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito 
Para entrarem na Disneylândia” 

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

 
Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 

a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 

b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 

c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 

d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 

e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 
 
 

2. “Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de 

produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus 

executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada.” 

SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

(adaptado). 

 

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência 

social derivada dessas estratégias tem sido 

a) o crescimento da carga tributária. 

b) o aumento da mobilidade ocupacional. 

c) a redução da competitividade entre as empresas. 

d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 

e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 
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3. “Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, 

embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. 

Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos 

econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala 

internacional.” 
HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 

Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 

a) criação de uniões aduaneiras. 

b) difusão de padrões culturais. 

c) melhoria na infraestrutura de transportes. 

d) supressão das barreiras para comercialização. 

e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

 

4. “Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco 
de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 
acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral 
de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um 
“Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram 
a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casa 
abandonadas.” 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 
Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 
 
 

5. “No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas 
técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 
técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa.” 

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

 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 
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6. Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 

acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa 

"aldeia-global", explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam 

gradativamente as barreiras tarifárias para proteger sua produção da concorrência dos produtos 

estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. Processo esse que é acompanhado por 

uma intensa revolução nas tecnologias de informação -telefones, computadores e televisão. 

São características da globalização: 

a) É marcada pela expansão mundial das pequenas corporações. A cadeia de fast food McDonalds, 
por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 

b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores 
vantagens fiscais, mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma transferência 
de empregos dos países ricos - que possuem altos salários e inúmeros benefícios - para as nações 
industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 

c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a aumentar custos, com o 
objetivo de obter preços menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação 
estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 
estrutural. 

d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de 
trabalho. Novas oportunidades surgem, por exemplo, no setor agrícola, com o surgimento de um 
novo tipo de empresa, as de "inteligência intensiva", que se diferenciam das indústrias de capital ou 
mão de obra intensivas. 

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

 

7. “Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da 
produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica 
baseada nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 
individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao 
mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de 
comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício.” 

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

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação 
que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 
modelos orientais de gestão. 

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 
desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 
vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 
especialistas técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 
harmonização das relações de trabalho. 
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8. “Atualmente, com a globalização da economia, a situação dos trabalhadores assalariados está se 
deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para 
países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos 
trabalhadores.” 

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

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 

globalizado: 

a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez mais, 

a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com grande grau 

de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 

b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão-de-obra e do 

acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 

preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional auferida, 

pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e substituídos 

rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego estrutural, 

fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em negociações 

trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, o 

que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a procura de 

trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 

 

 

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

BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campinas: Inovação 

Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 

Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e 
os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 
modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que 
as incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 
concentrados em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 
do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 
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10. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em Worthing 

(Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos inventados em Nova 

Jérsei (EUA), fabricados no Japão. (…). Já a indústria de confecção norte-americana, quando inscreve em 

seus produtos ‘made in USA’, esquece de mencionar que eles foram produzidos no México, Caribe ou 

Filipinas.  
Renato Ortiz, Mundialização e Cultura 

 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto roupas 

que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas costumam ser 

feitas em fábricas — chamadas “maquiladoras” — situadas em zonas-francas, onde os trabalhadores 

nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 

 

A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação 
entre um centro rico e uma periferia pobre. 

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 
bens e mercadorias. 

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

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 
globalizada da mão-de-obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 
fronteiras dos Estados Nacionais. 

 

 

Questão contexto 

 

“As principais bolsas da Europa fecharam no vermelho nesta segunda-feira em meio aos temores e 

incertezas gerados pela saída do Reino Unido da União Europeia. As ações dos bancos britânicos 

despencaram na Bolsa de Londres, levando à suspensão das negociações dos papéis de Barclays e 

Royal Bank of Scotland (RBS) por cinco minutos. As companhias aéreas também sofreram grandes 

perdas. Já a libra esterlina voltou a tocar nesta segunda-feira o menor nível nos últimos 31 anos em 

relação ao dólar, por causa do chamado Brexit.” 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/incertezas-em-relacao-ao-brexit-fazem-bolsas-europeias-cairem-

19588918#ixzz4CoOmEUN. Acesso em: 27 de Jun de 2016. 

Após a decisão pelo Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, através de um referendo, parte da 

população está contrariada pois acredita que os benefícios de permanecer no bloco superam as 

incertezas que esta saída representa, além disso, já é possível verificar na economia os efeitos negativos 

do Brexit, como apresentados no texto.  

Neste sentido, no contexto da globalização, destaca-se a formação da União Europeia como uma forma 

de inserção no contexto geopolítico mundial. Neste sentido, aponte 2 características econômicas deste 

bloco e explique o benefício geopolítico que elas proporcionam aos países que compõem o bloco. 
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Gabarito 

 

1. B 

Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da Globalização, em 

que alguns países são mais valorizados do que outros nas trocas comerciais e no direcionamento dos 

fluxos populacionais. 

 

2. B 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens e uma 

consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional visto que o avanço dos transportes e 

comunicações possibilitam a comunicação e as trocas mesmo com a existência de distâncias físicas. 

 

3. C 

No texto é falado sobre a “eliminação de obstáculos técnicos”, ou seja, o advento de novas técnicas - de 

transporte e de comunicação, principalmente - possibilitado pela globalização. Sendo assim, identifica-

se como um importante aspecto técnico que permitiu uma nova organização da produção a melhoria na 

infraestrutura de transportes. 

 

4. C 

A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008, nos Estados Unidos, se deu após 

o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito 

bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise rapidamente 

se espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência entre os mercados 

que formam o sistema econômico. 

 

5. E 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 

mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de mão 

de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 

6. B 

As empresas transnacionais - corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam 

em distintos territórios dispersos no mundo, ultrapassando assim os limites territoriais dos países de 

origem – têm buscado a transferência de suas unidades produtivas dos centros industriais consolidados, 

conservando neles, geralmente, apenas as suas sedes, para os países emergentes buscando assim 

cortes de gastos – isenções ficais, baixos salários, baixa pressão ambiental e outros. 

 

7. C 

É preciso dominar as características da terceira revolução industrial como: a desconcentração industrial 

que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, afim de explorar mão 

de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a flexibilização nas formas 

produtivas incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas de contratação como um todo; 

e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as maiores empresas multinacionais 

realizaram com médias empresas de elites locais. 

 

 

 



 
 

 

 

10 

Geografia 
 

8. B 

Em um contexto de Globalização, na mesma medida são criados postos de trabalho que exigem 

qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada pois a mecanização gera 

uma demanda por este tipo de mão de obra e gera também a criação de postos de trabalho no setor de 

comércio e serviços que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após a 

modernização técnica da produção industrial. 

 

9. A 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial o setor primário e o 

secundário, principalmente nos países desenvolvidos que historicamente detêm o conhecimento 

científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 

 

10. E 

As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres se dá em duas escalas, no interior dos países 

e entre os países. Esse último caso, em um contexto de Globalização, é formado por um comando 

tecnológico dos países ricos que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento científico das 

técnicas e os países pobres que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todos o processo, como 

seus trabalhadores explorados. 

 

Questão Contexto  

A União Europeia (UE) é o maior bloco econômico mundial e possui sete instituições financeiras, políticas, 

de controle e legislação: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia, Conselho 

Europeu, Banco Central Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia, Tribunal de Contas Europeu. 

Dentre os objetivos do bloco encontram-se o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu e a 

formação de uma união aduaneira entre países membros. Além disso, integrar este bloco representa 

possuir aliados nos mais importantes órgãos e instituições de tomada de decisão geopolítica como a ONU, 

por exemplo. 
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América Portuguesa: o século do ouro e os levantes coloniais 

 

Resumo 

 

O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o 

centro econômico e político da colônia, a economia litorânea era basicamente o açúcar, da costa sul á norte 

engenhos e sua sociedade patriarcal espalhavam-se, primeiro com o mercado de mão de obra indígena e depois 

com a mão de obra negra. 

As regiões forneciam lucro e bens diversos e sem uma integração, o sertão nordestino fornecia o gado, 

os litorais o açúcar, nos séculos XVII e XVIII a região norte se fortaleceria como fornecedora das drogas do 

sertão, o sudeste se focava no açúcar e na captura de índios em São Paulo e o sul comercializava com as 

colônias espanholas legalmente (durante a união ibérica) e depois ilegalmente além da tradicional pecuária. 

No entanto a descoberta do ouro implicaria em mudanças diretas e indiretas a longo e curto prazo que 

moldariam o espaço e a economia do Brasil moderno, já que esse processo histórico iniciado com a descoberta 

do ouro por bandeirantes no fim do século XVII mudaria o eixo econômico e político do Brasil até a 

contemporaneidade. 

 

Aspectos Econômicos 

O período de grande mineração é frequentemente visto pelo aspecto econômico, vemos uma mudança 

de atividade mais influenciada pela coroa, vemos uma preocupação impar do império com o assunto, logo 

descoberto bastou o primeiro problema como a guerra dos emboabas, que no fim dava prejuízos ao erário real 

para ela impor suas primeiras leis e seus soldados, as estradas tinham mais vigilância, as Casas de Fundição 

seriam instaladas onde o ouro legal seria fundido e levaria o selo do império. 

A política fiscal da coroa ficou muito conhecida pela expressão popular “quinto dos infernos” já que era 

cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção, de inicio a grande parte da atividade minera era de 

aluvião com trabalho livre. Mais tarde o império ira vender concessões de minas maiores especialmente de 

diamantes a elite do império. 

Logo com a crise do antigo regime durante o século XVIII o Marques de Pombal iria endurecer ainda mais 

a política fiscal, com a cobrança da Derrama, que consistia em uma cota de quinze arrobas dos distritos 

mineradores, no entanto a meta não era atingida, a lei fazia acumular a dívida nos anos seguintes mas os donos 

manipulavam a cobrança da taxa. Essa taxa e algumas outras cobranças abusivas (além de outros motivos) 

como o confisco de objetos de ouro dos ricos “homens bons” motivaram frequentes reclamações e alguns 

movimentos políticos da região como a Inconfidência Mineira. 
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Aspectos Sociais e Políticos 

Vemos uma mudança enorme na demografia da colônia, uma massa de imigrantes advindos de várias 

partes da colônia e da metrópole tinha destino em Minas Gerais, apesar de conter alguns imigrantes, a maioria 

da população livre era portuguesa ou luso-brasileira. Isso se devia a proibição de imigrantes nas zonas 

mineradoras por uma medida de segurança contra invasões de nações interessadas no ouro da colônia. 

Outro fato marcante foi o surgimento de uma classe média e elite urbana, formada por profissionais 

liberais, militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os tropeiros, 

que eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de Minas. Essa 

população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais, chegando a 

organizar movimentos político como vimos na Revolta de Vila Rica em 1720 e na Inconfidência Mineira de 1789. 

Em Minas Gerais a mistura cultural das vertentes negras, indígenas e branca, especialmente portuguesa 

devido à proibição de estrangeiros fez emergir uma cultura única em diversos aspectos, como a culinária e o 

feijão tropeiro que é uma refeição característica dos que conduziam as tropas de mulas ou a arte barroca 

amplamente usadas nas diversas igrejas espalhadas pelos distritos do ouro. 
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Exercícios 

 

1. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 

Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e implicou 

transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...) 
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38 

 
Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que: 

a) deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e da 

zona litorânea, motivado pela febre do ouro. 

b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 

objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da escravidão. 

c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa. 

d) confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia. 

e) resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, que 

abastecia a região do ouro. 

 

 

2. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 

comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com 

a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. 

b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos. 

c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos. 

d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 

Espanha. 

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

 

 

3. O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no século XVIII, pode ser associado 

a) ao crescimento urbano, graças à expansão de atividades manufatureiras, o que incentivou a 

produção científica. 

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros. 

c) à demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 

escravo. 

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

mineiras. 

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

índios e negros. 
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4. “(...) a terra que dá ouro esterilíssima de tudo o que se há mister para a vida humana (...). Porém, tanto 

que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, (...) e logo 

começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de outras 

partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil bugiarias de 

França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que a terra dá, com 

lucro não somente grande, mas excessivo. (...) E estes preços, tão altos e tão correntes nas minas, foram 

causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos portos das cidades e 

vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos engenhos de açúcar das peças necessárias e de 

padecerem os moradores grande carestia de mantimentos, por se levarem quase todos aonde hão de 

dar maior lucro.” 
Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711. 

No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil 

colonial. Trata-se 

a) do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno. 

b) da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias. 

c) do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas. 

d) da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora. 

e) do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 

 

 

5. Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa Portuguesa com base no trabalho 

escravo de: 

a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como escravos de ganho, voltando 

para as vistas de seus senhores e feitores à noite. 

b) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que não roubassem ou escondessem 

diamantes. 

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

ou patrões. 

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

seus patrões. 

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

Estado português. 
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6. Leia o poema a seguir. 
Evém a Bandeira dos Polistas... 

num tropel soturno. 

Rasgando as lavras 

ensacando ouro, 

encadeiam Vila Boa 

nos morros vestidos 

de pau-d’arco. 

Foi quando a perdida gente 

riscou o roteiro incerto 

do velho Bandeirante. 

E Bartolomeu Bueno, 

num passe de magia 

histórica, 

tira Goyaz de um prato de aguardente 

e ficou sendo o Anhangüera. 
CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção de Darcy França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 84-86. (Coleção 

Melhores poemas). [Adaptado]. 

A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O poema de Cora Coralina expressa 

a relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, ao destacar que 

a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o caráter usurpador presente na 

descoberta do ouro. 

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que simbolizou o abandono da 

identidade rural na capitania. 

c) a utilização do ardil da aguardente forjou a narrativa de receptividade entre a “perdida gente” e os 

bandeirantes paulistas. 

d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante como emblema da inserção de 

Goiás no cenário nacional. 

e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 

metropolitano na região. 

 

7. A produção artística barroca no Brasil colonial, fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em Antônio 

Francisco Lisboa – o Aleijadinho –, uma das suas figuras mais proeminentes. De fato, ele foi responsável: 

a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Belo Horizonte. 

b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, representando os doze profetas, que ornamentam o 

pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG. 

c) pelas esculturas, em madeira dourada, representando os doze apóstolos, na entrada da igreja de 

São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo – MG. 

d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis imagens religiosas, esculpidas em pedra-sabão 

e que se encontram espalhadas em igrejas de todo o Brasil. 

e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar da igreja da Ordem Terceira de São Francisco no 

Recife. 
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8. “Não e gente matriculada nos livros de Vossa Majestade, não recebem saldo, nem ajuda de pano, ou de 

munição. São umas agregações que fazemos, alguns de nós, entrando cada um com seus servos de 

armas que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e comedor de carne humana, para o reduzir para 

o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. (...) em vão trabalha quem os quer fazer 

anjos, antes de os fazer homens (...)”. O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos Jorge Velho 

datada de 15 de julho de 1694, enviada ao monarca português. 
ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues Dias. História Temática: diversidade cultural e conflitos. 6ª série. São 

Paulo: Scipione, 2000, p. 98. 

Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO: 

a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do 

Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e foi tido como o comandante da expedição que 

destruiu o Quilombo dos Palmares; 

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como objetivo predominante captura r os indígenas, 

procurar por pedras e metais preciosos e descobrir novas terras para o Rei de Portugal; 

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando-lhes 

uma vida digna como trabalhadores urbanos. 

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com indígenas rebeldes e escravos fugitivos; 

e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 

como esta, solicitando permissão para executar as expedições. 

 

 

9. “[...] Do seu calmo esconderijo, 
o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro! – e turva tudo 

honra, amor e pensamento.[...]” 

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

 

Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre outros 

segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras 

a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade. 

b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região aurífera. 

c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento cultural. 

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas. 

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que 

tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 
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10. “E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos 

estranhos e a menor quantidade é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil...” 
João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711. 

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia 

a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. 

b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra. 

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da Alemanha. 

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da Prata. 

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

 

1. C 

A Inglaterra lucrava muito mais vendendo panos a Portugal do que Portugal vendendo vinhos a Inglaterra, 

sendo que o primeiro é muito mais utilizado do que o segundo produto, assim os ingleses acumulavam 

capitais provenientes do ouro de Minas. 

 

2. C 

O Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região das minas, além de ser protegido pela baia de 

Guanabara e ser a capital da colônia, facilitando a fiscalização. 

 

3. D 

O barroco, assim como várias formas de arte, se desenvolveu graças a grande riqueza advinda do ouro que 

patrocinou vários artistas. 

 

4. B 

A economia do ouro teve ainda alguns pontos negativos, como a inflação devido ao alto volume de 

circulação de moedas e a falta de alguns gêneros na colônia. 

 

5. B 

As grandes minas de ouro e diamantes utilizavam a mão de obra escrava que contratava com a mão de 

obra livre da mineração de aluvião. 

 

6. D 

Os bandeirantes pela descoberta do ouro foi um dos principais fundadores de vilas na região central do 

Brasil, por isso sua figura é associada ao povoamento de Goiás e Minas Gerais 

 

7. B 

Aleijadinho é um dos exemplos de como quase sempre o florescimento econômico acompanha um 

florescimento artístico, podemos ver isso no renascimento cultural que foi precedido de um renascimento 

comercial. 

 

8. A 

O bandeirante em questão argumenta contra a proteção dada aos índios pelo governo português e pela 

igreja. 

 

9. E 

Vemos novamente um exemplo de florescimento cultural em uma área rica, já que o ouro não atraiu 

somente mineiros, mas também artistas, artesãos e comerciantes. 

 

10. B 

A Inglaterra ficou com a maior parte do ouro brasileiro em virtude do desvantajoso acordo de Panos e 

Vinhos, já que os panos são vendidos em quantidades maiores que os vinhos. 
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Escravidão nas Américas 

 

Resumo 

 
 

A Escravidão Moderna 

Depois da conquista de Ceuta pelos portugueses no século XV, os europeus entraram na grande rede de 

comércio de escravos que até o século XIX forçou a migração de milhões de pessoas para alimentar a 

necessidade de mão de obra nas colônias americanas. Desde a conquista de Ceuta, começamos a perceber 

uma rede de comércio humano em todo o oceano atlântico. A mão de obra escrava foi utilizada e menor ou 

maior escala pelas principais potências europeias em seus domínios colônias, como é o caso de Portugal, 

Espanha, Inglaterra e França. 

Os portugueses utilizavam amplamente a mão de obra escrava africana; já os espanhóis, se utilizavam 

do escravo africano como mão de obra complementar nas colônias da américa do sul, onde majoritariamente 

explorou-se o trabalho compulsório dos nativos; no entanto, devido ao extermínio dos povos nativos do caribe 

insular, a mão de obra escrava africana foi amplamente utilizada em Cuba, Jamaica e Santo Domingo. Os 

ingleses, por sua vez, se utilizavam de escravos somente no sul do atual Estados Unidos, enquanto a França a 

utilizou no Haiti. 

Esse comércio de seres humanas dependia das guerras internas entre os povos africanos, onde a prática 

da escravidão já existia, mas tinha contornos específicos e não possuía uma lógica mercantil, nem se pautava 

em teorias raciais. No Reino do Congo, por exemplo, o Manicongo Nzinga Kuvu fez aliança com o navegador 

Diogo Cão, que trocava escravos de guerra por técnicas de navegação e armas de fogo. Manicongo até mesmo 

se converteu ao cristianismo, passando a se chamar Dom João no fim do século XVI. Os principais locais de 

negociação eram o Congo e o Andongo, ao qual os portugueses chamavam de Angola. 

 

A exploração indígena na América Portuguesa e Espanhola 

 

Mesmo com o comércio de escravos sendo utilizado em outras regiões do Império Português, como 

Cabo Verde, os primeiros povos a serem escravizados no Brasil foram os povos nativos.  No entanto, alguns 

fatores dificultaram a escravização dos nativos: a alta taxa de mortalidade pelo contato com as doenças 

trazidas da Europa, as constantes fugas, já que conheciam bem o território, assim como a proibição da 

escravização de índios por parte dos jesuítas. Somado a isso, o fato de o tráfico negreiro ser uma atividade 

altamente rentável, também ampliou o interesse dos colonos em relação a escravidão africana. 

Na América Espanhola, o trabalho indígena constituiu-se na base da exploração e utilizou-se de duas 

formas: a mita e encomienda. A encomienda foi criado pelos espanhóis e consistia na exploração de um grupo 

ou comunidade de indígenas por um colono. Em troca, este deveria pagar um tributo à metrópole e promover a 
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cristianização dos indígenas. A mita, por sua vez, era uma instituição de origem inca. Os espanhós se 

apropriaram do sistema, que   consistia na exploração das comunidades dominadas, utilizando uma parte de 

seus homens no trabalho nas minas, através de sorterio. O trabalho era periódico e por ele se recebia um 

pagamento irrisório. 

 

A vida do Africano na América Portuguesa  

 

Desde a adoção da mão de obra escrava, ela se mostrou fundamental às principais atividades 

econômicas desenvolvidas na América Portuguesa, como na empresa açucareira nordestina e na extração de 

metais preciosos em Minas Gerais. Entretanto, o trabalho escravo não se fazia presente somente nessas 

atividades. As casas das famílias coloniais possuíam os “escravos domésticos”. Havia ainda os “escravos 

tigres”, cujas obrigações eram de extrema importância em tempos de precário saneamento básico: deveriam 

levar tonéis cheios de fezes das casas ao local de despejo mais próximo. 

Alguns escravos, além disso, detinham a confiança de seus senhores. Alguns, inclusive, eram escolhidos 

para comercializarem seus produtos em lugares distantes do cativeiro. Conhecidos como “escravos de ganho”, 

circulavam pelas cidades e em outros centros de comércio, exemplificando o relevante grau de autonomia que 

alguns escravos possuíam. Esses escravos eram mais comuns nas regiões mineradoras, devido a 

diversificação da economia. 

É preciso lembrar, além disso, que esses indivíduos sofriam com o pesado cotidiano de trabalho, o 

controle sobre suas vidas e os constantes castigos corporais. Em primeiro lugar, eles enfrentavam o transporte 

da África para a colônia nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino 

final. Após serem vendidos como mercadoria, eram obrigados a trabalhar, recebendo uma alimentação de 

péssima qualidade e vivendo as senzalas, locais escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptado apenas para 

evitar fugas. Alguns estudos apontam que a expectativa de vida dos escravos, ao nascer, variava em torno de 

19 anos e que sua “vida útil” de trabalho era de cerca de 9 anos. 

 

A Resistência na América Portuguesa 

 

A resistência contra a escravidão ocorreu durante todo os seus quase quatro séculos de duração. Muito 

embora tenham sido – durante muito tempo – esquecidas pela História, é fundamental que a conheçamos e 

saibamos dimensionar sua importância. Uma das mais importantes formas de resistência são os quilombos, 

que eram as comunidades negras localizadas no interior do território, onde os escravos fugidos encontravam 

refúgio longe dos trabalhos forçados. Ao contrário do que muitos pensam, os quilombos tinham uma certa 

tolerância dos colonos brancos, que muitas vezes comercializavam com essas comunidades. 

 

 

 

http://www.todoestudo.com.br/historia/incas
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Exercícios 

 

 Nos últimos anos, estudos acerca da escravidão têm revelado uma sociedade onde os negros, mesmo 

submetidos a condições subumanas, foram sujeitos de sua própria história.    

 
Sobre a atitude rebelde dos cativos, assegura-se que:  

a) Tarefas malfeitas e incompletas atestavam a veracidade dos argumentos sobre a ignorância dos 

escravos, o que impossibilitava a organização de movimentos rebeldes.  

b) A vigilância e fiscalização do feitor impediam a rebeldia, restringindo as alternativas de contestação 

à fuga e ao suicídio.  

c) As revoltas raramente ocorriam, pois, considerados mercadorias, os escravos se reconheciam como 

coisas e não como humanos.  

d) A rebeldia negra apoiou-se, sobretudo, na manutenção, por parte dos cativos, de seus valores 

culturais.  

e) O levante dos malês, em 1835, tinha forte conteúdo étnico, o que explica a excepcionalidade desse 

motim ocorrido na Bahia.  

 
 

 “Ao fim e ao cabo, a introdução de africanos, acoplada ao embargo ao cativeiro indígena, permite que a 

metrópole portuguesa comande – durante certo tempo – as operações situadas a montante e a jusante 

do processo produtivo americano: os colonos devem recorrer à Metrópole para exportar suas 

mercadorias, mas também para importar seus fatores de produção, isto é, os africanos”.  
ALENCASTRO Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo, Cia das Letras, 2000, p. 28.  

 
A partir da leitura do texto acima, pode-se afirmar que o processo de colonização português foi marcado:  

a) Pela ênfase no capital mercantil voltado para o mercado europeu e pela dependência do trabalho 

fabril da mão-de-obra escrava.  

b) Por um esforço de ocupação das faixas litorâneas e pelo incentivo à formação de pequenas 

propriedades.  

c) Pela evangelização e consequente domesticação das populações indígenas e pelo estímulo ao 

mercado interno.  

d) Por uma declarada opção pela força de trabalho do negro africano e por uma economia de 

subsistência.  

e) Pelo caráter comercial organizado com base na grande propriedade monocultora escravista e pela 

importância do tráfico africano.  
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 “Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos domésticos, talvez maiores 

no Brasil do que em qualquer outra parte da América.”  
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Brasília,  Editora Universidade de Brasília, 1963, p.393.  

 
Diferentemente do texto acima, a historiografia brasileira confirma que os escravos negros não foram 

totalmente passivos frente ao regime que os oprimia. Durante o período escravista brasileiro, uma das 

formas de resistência foi:  

a) a migração clandestina rumo à África  

b) a adoção da fé islâmica pelos escravos paulistas  

c) o surgimento de religiões com bases sincréticas  

d) a inexistência de uniões afetivas de caráter estável  

e) o aparecimento de rebeliões como a ‘Revolta da Chibata’ 

  
 

 O pau-brasil só poderia ser retirado de nossas matas se houvesse uma autorização preliminar da Coroa 

Portuguesa e o acerto das taxas era estipulado por esta. O primeiro a usufruir dessa concessão, em 1501, 

foi Fernando de Noronha, o qual tinha como sócios vários comerciantes judeus, que porém, em troca 

desta permissão, tinham por obrigação enviar embarcações à nova terra, encontrar pelo menos trezentas 

léguas de costa, pagar uma quantia pré-estipulada à Coroa e também edificar e conservar as 

fortificações, mantendo assim a segurança do novo território tão almejado pelos invasores.  
Disponível em: http://www.infoescola.com. Acesso em: 9 dez. 2013 (adaptado).  

 
A exploração do pau-brasil era realizada  

a) pelos indígenas, que conduziam as toras até o litoral para trocá-las por objetos do colonizador.  

b) por mão de obra livre europeia, com auxílio de africanos escravizados.  

c) por africanos escravizados trazidos das ilhas portuguesas da Madeira e Açores.  

d) pelos nativos, que trocavam a madeira por ouro e armas de fogo.  

e) pelos próprios portugueses, que se aventuravam pela mata em busca da madeir 

 
 

 As razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o império a escravidão africana 

predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a (à): 

a) setores da Igreja e da Coroa que se opunham à escravização indígena; fugas, epidemias e legislação 

antiescravista indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa. 

b) religião dos povos indígenas, que proibia o trabalho escravo. Preferiam morrer a ter que se se 

submeterem às agruras da escravidão que lhes era imposta nos engenhos de açúcar ou mesmo em 

outros trabalhos. 

c) reação dos povos indígenas, que, por serem bastante organizados e unidos, toda vez que se tentou 

capturá-los, eles encontravam alguma forma de escapar ao cerco dos portugueses. 

d) ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas e à dificuldade de acesso ao 

interior do continente, face ao pouco conhecimento que se tinha do território e das línguas indígenas. 

e) um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao indígena, e não em relação ao 

africano, o que dificultava enormemente o aproveitamento do indígena em qualquer atividade. 
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 Chegança  
 
Sou Pataxó,  
Sou Xavante e Carriri,  
Ianonâmi, sou Tupi  
Guarani, sou Carajá.  
Sou Pancararu,  
Carijó, Tupinajé,  
Sou Potiguar, sou Caeté,  
Ful-ni-ô, Tupinambá.  
 
Eu atraquei num porto muito seguro,  
Céu azul, paz e ar puro...  
Botei as pernas pro ar.  
Logo sonhei que estava no paraíso,  
Onde nem era preciso dormir para se sonhar.  
 
Mas de repente me acordei com a surpresa:  
Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar.  
De grande-nau, Um branco de barba escura,  
Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar.  
E assustado dei um pulo da rede,  
Pressenti a fome, a sede,  
Eu pensei: "vão me acabar".  
Levantei-me de Borduna já na mão.  
Ai, senti no coração,  
O Brasil vai começar.  

NÓBREGA, A; e FREIRE, W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998. 

 
A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de 

poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito  

a) da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no 

período anterior ao início da colonização brasileira.  

b) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente 

aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros.  

c) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras 

impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização.  

d) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, 

ex-escravas e nativas para acelerar o povoamento da colônia.  

e) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca 

estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos.  
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 Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito. Eram pardos, todos nus. Nas mãos 

traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e 

nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e 

metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios.  
CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagens pela história do Brasil: documentos. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 

(adaptado).  

 
O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da 

identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre 

portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a  

a) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação 

da terra.  

b) postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena.  

c) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para 

colonizar a nova terra.  

d) oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia 

amplos recursos para a defesa da posse da nova terra.  

e) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis 

portugueses, por meio da exploração econômica dos índios.  

 

 

 Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios 

africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, 

estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 

africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre 

si de elos culturais mais profundos.  
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP. n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 – Adaptado. 

 
Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da 

escravidão no Brasil tornou possível a  

a) formação de uma identidade cultural afrobrasileira.  

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.  

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.  

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia.  

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.  
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 Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; depois destes, 

marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado 

que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas do povo 

que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.  
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR, R. 

Um olhar sobre as festas populares brasileiras.  São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado).  

 
Originária dos tempos coloniais, as festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de  

a) exclusão social.  

b) imposição religiosa.  

c) acomodação política.  

d) supressão simbólica.  

e) ressignificação cultural. 
 
 

 A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: seu 

movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do 

seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar 

seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.  
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.  

 
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas  

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.  

b) perderam a relação com o seu passado histórico.  

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.  

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual.  

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 
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Gabarito 

 

 

1. D 

A estratégia de resistência dos cativos contra os portugueses era de manutenção dos costumes, mesmo 

depois da catequização imposta pelos europeus. 

 

2. E 

O tráfico de escravos foi uma atividades extremamente lucrativa para os comerciantes portugueses, sendo 

este tipo de mão-de-obra a base da economia colonial. 

 

3. C 

O sincretismo foi uma das consequências do contato (embora desigual) de diversas culturas no território 

colonial, além de ser um caminho para a sobrevivência de aspecto da cultural africana em diáspora.   

 

4. A  

A primeira forma de exploração empregada no território colonial foi o trabalho indígena. 

 

5. A 

Somado a isso, o tráfico de africanos se tornava uma atividade cada vez mais lucrativa. 

 

6. E 

É sabido que o “encontro” não pode ser caracterizado como amistoso e igualitário, uma vez que se 

estabeleceu uma relação de dominação. 

 

7. B 

As descrições do trecho apresentam uma postura eurocêntrica, atribuíndo um juízo de valor negativos às 

particularidades culturais dos nativos. 

 

8. A 

Tal  particularidade foi possibilitada pelo contato de diversas culturas. 

 

9. E    

O Congado ou festa da Coroação do Rei do Congo é uma manifestação cultural que existe desde o período 

colonial em várias partes do Brasil. Tal festa tinha uma grande participação de escravos que faziam uma 

representação dos reinos existentes na África sincretizados com cultos religiosos católicos europeus.   A 

congada contribuía para uma ressignificação cultural de tradições africanas, ou seja, misturavam-na a 

tradições europeias para serem melhores aceitas na sociedade branca escravista. 

 

10. C 

A cultura brasileira é historicamente resultado da mistura de diversas culturas, a indígena, europeia e a 

africana. Deste modo, ao tentar recuperar a cultural africana, como por exemplo, a capoeira e candomblé, 

devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua interação histórica. 
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Gêneros literários 

 

Resumo 

 

Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo em 

relação às produções literárias. Esse agrupamento também pode ser realizado de acordo com características 

semânticas, contextuais, discursivas e sintáticas. O filósofo Aristóteles foi o primeiro a definir os gêneros e os 

dividiu em três importantes classificações: épico ou narrativo, dramático e lírico.   

  

Gênero épico 

 No gênero épico, temos a presença de um narrador que conta, de forma heroica, um episódio sobre a história 

de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço 

onde sucederam as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos ou 

fantasiosos. 

 Duas obras muito conhecidas são “Ilíada” e “Odisseia”, poeta da Grécia Antiga. Abaixo, você encontra um 

pequeno trecho de “Ilíada” e as características da lírica épica: 

  

“Torna ao conflito o herói; se à frente há pouco 

Era atroz, o furor se lhe triplica. 

Quando o leão, que assalta agreste bardo, 

Sem rendê-lo o pastor golpeia e assanha, 

Foge e a grei desampara; a pulo a fera 

Trepa, amedronta o ermo, umas sobre outras 

Atropela as lanígeras ovelhas, 

Do redil sai ovante e ensangüentado: 

Anda assim na baralha o cru Tidides.” 

 

Gênero narrativo 

 O gênero narrativo deriva do épico, no entanto, o texto é constituído em prosa e uma narração acerca da 

movimentação, das ações dos personagens. Há cinco elementos importantes no texto narrativo: 

• Enredo        

• Tempo 

• Espaço       

• Personagem 

• Narrador 

  

É importante lembrar os tipos de narradores: há o narrador-personagem, que é aquele que narra e também faz 

parte do enredo; há o narrador-observador, que não faz parte do enredo e narra a história em 3ª pessoa e, por 

fim, há o narrador onisciente, que é aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. 
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Leia, abaixo, um trecho da obra “Senhora”, de José de Alencar e identifique as características do texto 

narrativo: 

  

“Filho de um empregado público e órfão aos dezoito anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na 

Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. 

Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia a 

força de vontade, conseguiria ele vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso; tanto mais quanto um 

colega e amigo, o Torquato Ribeiro lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. 

Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão, rompem 

com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência mais propensa à 

literatura e ao jornalismo.” 

  

Gênero dramático 

 Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como 

ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores, e 

esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. 

  

Alguns exemplos de gênero dramático são a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.  

 

 
Encenação da peça “Os Saltimbancos” 

http://portalnoar.com/wpcontent/uploads/2014/10/2017fb34c07aa5a6e529abae5224c804.jpg 
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Gênero lírico 

Os textos desse gênero costumam ser breves, pois não há uma história sendo contada, há a supressão do 

enredo. Versam sobre sentimentos, divagações, etc. do eu-lírico. É através deles que o indivíduo extravasa suas 

emoções, por isso a subjetividade é marca desse gênero. Os poemas são textos que se enquadram, em sua 

maioria, nesse gênero. 

Obs.: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto. O poeta é autor do eu-lírico. É comum autores 

masculinos escreverem um eu-lírico do gênero oposto e vice-versa. 

 

Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 

Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem presentes 

nesses textos: métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 

versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso. Exemplo: 

E/ra u/ma/ ca/sa             → de acordo com a fala: é¹ ru² ma³ cá4 sa (paramos de contar na 

última                          silaba tônica do verso) 

Mui/to em/gra/ça/da 

Não/ ti/nha/ te/to 

Não /ti/nha /na/da 

Vinicius de Moraes 

 

Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

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

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são chamados de 

redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares. 
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Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e quanto a 

qualidade. 

 

Quanto à disposição nos versos 

 

 

Quanto à qualidade 

Alternadas: ABAB 

 

Emparelhadas: AABB 

 

Interpoladas: ABBA 

 

Misturadas (requer poemas 

longos para que possa existir)  

 

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 

gramatical. 

 

Rica: rima de palavras pertencentes a classes 

gramaticais diferentes. 

 

Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de 

duas classes      gramaticais (ex: estrela / vê-la).  

 

 

Obs.: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

 

Outros recursos sonoros: 

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

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

Cruz e Souza 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

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

 

1. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. 

A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária 

destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. 

O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma 
estrutura específica, caracterizada: 

1. pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 

2. pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir 

das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, 

conflito, complicação, clímax e desfecho; 

3. pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se 

situa a ação; 

4. pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por meio 

da representação. 
COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado). 

 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que  

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é 

possível sua concepção de forma coletiva.  

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo 

autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.  

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, 

poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros.  

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante 

é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção do 

espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à 

cena teatral.  
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2. Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

  

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

      entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

      abençoado a garças. 

  

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

      fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

  

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

      coisas inúteis. 

  

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

  

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 
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3. PINHÃO Sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 

EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. 

BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 

EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 

BENONA: Isso são coisas passadas. 

EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, 

se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, 

parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de 

verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molest’a, como um urubu, atrás do 

sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha 

devoção. 

 SUASSUNA, A. O santo e a porca, Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento) 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões "o peste" e "cachorro da molest'a" contribui para 

a) marcar a classe social das personagens. 

b) caracterizar usos linguísticos de uma região. 

c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 

d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 

e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 

  

 

4. Aquele bêbado 
 — Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: — Álcool. 

O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 

Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  
 ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

 A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, 

ao longo da narrativa, ocorre uma:  

a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 

b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 

c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 

d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”. 

e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 
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5. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. 
 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 

Para matar-me, e novas esquivanças; 

Que não pode tirar-me as esperanças, 

Que mal me tirará o que eu não tenho. 

Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento. 

 

Porém já cinco sóis eram passados 

Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca doutrem navegados, 

Prosperamente os ventos assoprando, 

Quando uma noite, estando descuidados 

Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 

Sobre nossas cabeças aparece. 

Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento. 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. 

a) Lírico e dramático. 

b) Épico e lírico. 

c) Dramático e épico. 

d) Lírico e épico. 

 

 

6. FABIANA, arrepelando-se de raiva — Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a mulher 

para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa... Já 

não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos.  
PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012. 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem: 

a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.  

b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. 

c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.  

d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.  

e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.   
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7. Múltiplos sorrisos 
Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro 

artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as 

amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. 

Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas.  

Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade -mas sorrindo.  

“Estão vendo?”, diria às amigas, se estivessem por perto. Eu não estou só. 

 

Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. As ideias essenciais desse 

contraste são: 

a) alegria - isolamento 

b) admiração - distorção 

c) ornamentação - inutilidade 

d) multiplicidade - contemplação 

  

 

8. Galinha cega      
O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças a 

Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão 

desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o gasto 

de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que é que seria 

aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem havia mandado 

a pedra, algum moleque da vizinhança, aí... Nem por sombra imaginou que era a cegueira irremediável 

que principiava. 

Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham 

mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas 

tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a 

sombra. 
GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. Rio de Janeiro: lmago, 1976 (fragmento). 

 Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, 

o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na 

a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. 

b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. 

c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. 

d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. 

e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 
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9. São características do gênero dramático: 

I. Representam sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos 

dramáticos há a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade 

das palavras. 

II. Nos textos dramáticos o poeta despoja-se do seu “eu” sentimental para atirar-se na direção dos 

acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado 

em episódios isolados. 

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue 

às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do 

narrador. 

IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se ao gênero dramático. 

  

a) III e IV estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) I e IV estão corretas. 

e) II, III e IV estão corretas. 

  

 

10. Lições de motim 
DONA COTINHA – É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser solitário. Só o solitário gosta de 

solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão 

escorrega lá pro fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de 

ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitá- rio, não. Ah, mas não é mesmo! É preciso ter 

competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? Tem 

de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de poesia? (O 

HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O DISCURSO E VOLTA A LHE DAR AS COSTAS, 

COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem, como eu ia 

dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem 

é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. 
 ZORZETTI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps, 2010 (adaptado). 

Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral? 

a) O tom melancólico presente na cena. 

b) As perguntas retóricas da personagem. 

c) A interferência do narrador no desfecho da cena. 

d) O uso de rubricas para construir a ação dramática. 

e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. 
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1. C 

Conforme o texto, o espetáculo teatral é uma composição literária, cujo texto dramático possui uma 

estrutura particular, sendo caracterizado, geralmente, pela forma como é contado: pela ação e diálogo dos 

personagens, e não por um narrador; e não por seu conteúdo, que pode ser proveniente de diversas fontes. 

 

2. E 

O poema apresenta características do gênero narrativo. Essa mistura dos gêneros - em que o verso se 

aproxima da prosa - é uma herança da poesia modernista. Uma das características do gênero narrativo que 

se mostra no poema de Manoel de Barros é a apresentação dos fatos numa sequência temporal, tal como 

se dá quando contamos uma história. (Comentário Uerj) 

 

3. B 

As expressões são utilizadas para construir uma cena em determinada região onde elas são comumente 

faladas. Dessa forma, o texto fica rico em expressões regionais para caracterizar seu próprio uso linguístico. 

 

4. A 

A ironia ocorre porque o verbo “beber é ressignificado de forma conotativa. A alternativa “a” traduz essa 

ideia de metaforização do verbo “beber”. 

 

5. D 

O primeiro excerto é centrado na subjetividade do poeta; o segundo, num grande feito, numa coisa que 

parece uma narrativa de viagem. 

 

6. B 

As rubricas, utilizadas no teatro para a marcação da cena, em itálico constituem possibilidade, já que o texto 

pode ser mudado, assim como outros elementos, o que mostra que nem sempre os atores seguem as 

marcações feitas pelo autores. 

 

7. A 

O personagem fica alegre ao ver seu reflexo e perceber que não está sozinho, entretanto, ter se dado conta 

de que sua companhia é apenas seu reflexo é muito solitário. Portanto, as ideias que contrastam são: alegria 

e isolamento. 

 

8. D 

A narrativa é multiperspectivada: em um primeiro momento, o ponto de vista é o do narrador; logo em 

seguida, o ponto de vista da galinha é explicitado. 

 

9. A 

Os textos nos quais predominam pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 

palavras são os líricos. Nos textos épicos, há um apagamento do “eu” sentimental e predominância de 

acontecimentos heroicos. 

 

10. D 

A presença das rubricas deixa claro que esse texto deve ser interpretado. 
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Divisibilidade, MMC e MDC 

 

Resumo 

 

Divisibilidade 

Divisão é a operação aritmética que nos permite separar grupos. Por exemplo: Sabemos que 15:3=5 ou seja 

com 15 unidades conseguimos fazer 3 grupos de 5 unidades. Essa divisão é chamada exata pois o resto (r) é 

zero. Além disso, no exemplo o 15 é o dividendo (D), 3 é o divisor (d) e 5 o quociente (q). Uma notação usual é 

d.q+r=D. 

O critério de divisibilidade é uma forma de verificar se a divisão será exata. Algumas regras são: 

 

Divisibilidade por 2: Se o número for par, ou seja o algarismo das unidades for par, ele será divisível por 2. 

Exemplos: 232 é divisível por 2 e 131 não é. 

 

Divisibilidade por 3: Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 3 então o número é divisível por 

3. Exemplos: 450 (4+5+0 = 9) é divisível por 3 e 329 (3+2+9=14) não é. 

 

Divisibilidade por 4: Um número é divisível por 4 se o número formado por seus dois últimos algarismos for 

divisível por 4. Exemplos: 100 e 5224 são divisíveis por 4 e 677 não é. 

 

Divisibilidade por 5: Se o número terminar por 5 ou 0 é divisível por 5. Exemplos: 785 é divisível por 5 e 691 não 

é. 

 

Divisibilidade por 9: Caso a soma dos algarismos de um número seja divisível por 9. Exemplos:729 (7+2+9=18) 

é divisível por 9 mas 212 (2+1+2=4) não é. 

 

Divisibilidade por 10: Basta o número terminar em 0. Exemplos: 580 é divisível por 10 e 541 não é. 

 

Também é importante saber que se decompormos um número (x) como produto de outros números (a e b), ou 

seja, se conseguirmos reescrever um número como outros dois multiplicados (x=a.b). O número será divisível 

por x se for divisível por a e b ao mesmo tempo, onde a e b são primos entre si 

 

Por exemplo: 6 = 2.3 para um número ser divisível por 6 ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, 

como é o número 636. Repare que ele é par, logo divisível por 2 e a soma dos seus algarismos é igual a 15 que 

é divisível por 3. Assim 636 é divisível por 6 

 

Divisores de um número inteiro 

Sejam a,b e c números inteiros. Dizemos que a é divisor de b, se existir um número inteiro c tal que: ac=b 
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Por exemplo: 6 é divisor de 12 pois 6.2=12 (nesse caso 2 equivale ao c). Vale ressaltar que 0 não é divisor de 

nenhum número e 1 é divisor de qualquer número inteiro. 

 

Número primo 

São números que possuem apenas dois divisores naturais diferentes (o 1 e ele mesmo). Por exemplo o 2, o 3, 

o 5, entre outros. 

 

Total de divisores 

No caso do 12 ele possui como divisores D(12)= {1,2,3,4,6,12} totalizando 6 divisores. Uma outra forma de 

descobrir o total de divisores é fatorando o 12 em fatores primos, somar um aos expoentes e depois multiplica-

los. 

12 2

6 2

3 3

1

 

 

Portanto, 12 = 2².3¹. Os expoentes são 2 e 1, dessa forma, (2+1).(1+1)=(3).(2)=6. Assim, 12 possui 6 divisores. 

De forma geral, seja N um número decomposto como 
x y z

N a .b .c= , com a,b e c números primos. O total de 

divisores de N será (x+1).(y+1).(z+1). 

 

MMC e MDC 

MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum) são conceitos fundamentais para a 

matemática. Para entendê-los, precisamos conhecer os conceitos de divisores e múltiplos. Divisores são 

quocientes da divisão exata entre dois números.  

 

Por exemplo: 5 é divisor de 10 porque 10 dividido por 5 é uma divisão exata (o resto é igual a 0). 

O número de divisores de um número é limitado, sendo sempre o menor número o 1 e o maior ele mesmo. Um 

número é dito primo se possuir como divisores apenas dois divisores naturais o 1 e ele mesmo. Por isso, para 

sabermos o máximo divisor comum entre dois números ou mais, precisamos conhecer o maior número que 

divide esses números ao mesmo tempo. 

 

Por exemplo: Para sabermos o MDC entre 10 e 20 precisamos conhecer os divisores de 10 e 20.  

Os de 10 são: 1,2,5 e 10 e de 20 são: 1,2,4,5,10,20. Logo o conjunto de divisores comuns é {1,2,10}, assim o MDC 

é 10, ou seja, é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. Caso os números não possuam 

mdc=1 eles são primos entre si. 
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Um processo prático é fatorar os dois números simultaneamente em fatores primos e ver quais números 

dividem eles ao mesmo tempo. O produto entre eles será o MDC. 

 

220 10

5 2.5 1010  5

  2   1

 =  

 

Já o conceito de múltiplo de um número natural se refere ao produto desse número por outro número natural, 

incluindo o zero. Vale lembrar que o zero é múltiplo de todos os números (o produto de qualquer número por 0 

é igual a 0). Por exemplo: os múltiplos de 5 são: 0,5,10,15... Note que o 5 é divisor de 10 e o 10 é múltiplo de 5 e 

que o conjunto dos múltiplos é infinito. Para descobrirmos o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais 

números, basta conhecer o primeiro número que sejam múltiplos dos números ao mesmo tempo. 

Por exemplo: Para descobrirmos o  MMC entre 6 e 8 analisaremos seus múltiplos. Os de 6 são: 0,6,12,18,24,... 

e os de 8 são 0,8,16,24,... Assim o conjunto dos múltiplos em comum é {0,24,..} assim o MMC é 24. 

 

O processo prático é parecido com o do MDC, porém fatoraremos os números em fatores primos até 

chegarmos a 1. O produto entre eles será o MMC. 

8 6 2

4 3 2

2 3 2.2.2.3 242

1    3 3

1    1

 =  
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1. A contagem de bois 

Em cada parada ou pouso, para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na saída. 

Nesses lugares, há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de arame, ou 

mangueira, quando a cerca é de madeira. Na porteira de entrada do potreiro, rente à cerca, os peões 

formam a seringa ou funil, para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área cercada. 

Do lado interno, o condutor vai contando; em frente a ele, está o marcador, peão que marca as reses. O 

condutor conta 50 cabeças e grita:  

—Talha!  

O marcador, com o auxílio dos dedos das mãos, vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita 

corresponde a 1 talha, e da mão esquerda, a 5 talhas. 

Quando entra o último boi, o marcador diz:  

—Vinte e cinco talhas!  

E o condutor completa:  

— E dezoito cabeças. Isso significa 1.268 bois. 

 

Boiada, comitivas e seus peões. In: O Estado de São Paulo,ano VI, ed. 63, 21/12/1952 (com adaptações). 

 

Para contar os 1.268 bois de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou: 

a) 20 vezes todos os dedos da mão esquerda. 

b) 20 vezes todos os dedos da mão direita. 

c) todos os dedos da mão direita apenas uma vez. 

d) todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. 

e) 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos os dedos da mão direita. 

 

 

2. Sejam a e b dois números inteiros positivos. Diz-se que a e b são equivalentes se a soma dos divisores 

positivos de a coincide com a soma dos divisores positivos de b. Constituem dois inteiros positivos 

equivalentes: 

a) 8 e 9. 

b) 9 e 11. 

c) 10 e 12. 

d) 15 e 20. 

e) 16 e 25. 
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3. O menor número inteiro positivo n pelo qual se deve multiplicar 1188 para se obter um número divisível 
por 504 é tal que:  

a) 1n< 6  

b) 7n< 10  

c) 10n< 20  

d) 20  n< 30 

 
 

4. Sobre um determinado número natural, sabe-se que:  

I. é um número entre 5000 e 6000;  

II. é divisível por 3, 5, 9 e 10;  

III. o valor absoluto do algarismo das centenas é maior que o valor absoluto do algarismo das dezenas;  

O menor número que satisfaz essas 3 condições, na divisão por 11, deixa resto:  

a) 8  

b) 7  

c) 6  

d) 5  

e) 4  

 

 

5. Considerando que a letra X representa um algarismo, e o número de 7(sete) algarismos 9.257.31X é 

divisível por 6, quantos algarismos diferentes podem substituir a letra X? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 
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6. 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 

 
 

7. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz verde 

permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa, 

em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

a) 5X – 3Y + 15 = 0 

b) 5X – 2Y + 10 = 0 

c) 3X – 3Y + 15 = 0  

d) 3X – 2Y + 15 = 0  

e) 3X – 2Y + 10 = 0 
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8. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada 

no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10m por 32 m foi cedida para o empilhamento 

desses contêineres (Figura 2). 

 

 
De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem 

espaços nem ultrapassarem a área delimitada. 

Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por 

essa pilha de contêineres é 

a) 12,5 m. 

b) 17,5 m. 

c) 25,0 m. 

d) 22,5 m. 

e) 32,5 m. 
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9. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide  reaproveitar 

tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 

cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em peças 

de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior 

tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro 

deverá produzir 

a) 105 peças. 

b) 120 peças. 

c) 210 peças. 

d) 243 peças. 

e) 420 peças 

 

 

10. Maria e Paula são amigas de infância e, sempre que podem, saem para pedalar juntas em torno do 

Estádio do Maracanã. Um dia, empolgadas com a ideia de saberem mais sobre o desempenho da dupla, 

resolveram cronometrar o tempo que cada uma levava para dar uma volta completa em torno do estádio. 

Constataram que Maria dava uma volta completa em 6 minutos e 40 segundos, enquanto Paula 

demorava 8 minutos para fazer o mesmo percurso, ambas com velocidades constantes. Paula, então, 

questionou o seguinte: “Se sairmos juntas de um mesmo local, no mesmo momento, mas em sentidos 

contrários, em quanto tempo voltaremos a nos encontrar, pela primeira vez, no mesmo ponto de partida?” 

A resposta correta para a pergunta de Paula está presente na alternativa  

a) 48 minutos  

b) 40 minutos  

c) 32 minutos  

d) 26 minutos e 40 segundos  

e) 33 minutos e 20 segundos 
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1. D 

Todos os dedos da mão esquerda contados uma vez totaliza 1250, sobrando 18 para totalizar 1268 que 

será anunciada pelo condutor. 

 

2. D 

Testando as opções, conclui-se que os divisores de 16 são {1,2,4,8,16} que somados dá 31 e os divisores 

de 25 são {1,5,25} que somados dá 31. Logo são equivalentes. 

 

3. Fatorando 1188=2².3³.11 e 504=2³.3².7. Dividindo os números 
1188

4 750
= , logo eles não são 

divisíveis ao mesmo que seja multiplicado por 2 e por 7 para ter a mesma quantidade de fatores e assim 

poder efetuar a divisão. Logo n=14. 

 

4. A 

Ser divisível por 3,5,9 e 10 ao mesmo tempo significa em ser divisível por 90 (usando o mmc). O números 

entre 5000 e 6000 divisíveis por 90 são onze: 5040, 5130, 5220, 5310, 5400, 5490, 5580, 5670, 5760, 5850 

e 5940. Os que tem algarismos das centenas maior que unidades são 5310, 5400, 5760, 5850 e 5940. 

Desses o menor é 5310 cuja divisão por 11 tem resto 8. 

 

5. C 

925731x para ser divisível por 3 a soma dos algarismos precisa ser múltipla de 3 e por 2 precisa ser par. 

Logo as opções para x são 0 e 6 logo 2 algarismos diferentes. 

 

6. C 

 

7. Em cada ciclo Y: 

Luz vermelha acesa : V segundos 

Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 

Luz amarela acesa: 5 segundos 

X = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X  – 2Y + 10 = 0 

 

8. A 
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9. E 

 

 

10. B 
Maria leva 6min 40s = 6.60 + 40 = 400 segundos para dar uma volta completa e Paula leva 8 min = 8.60 = 

480 segundos. Para saber onde elas se encontrarão, deve ser calculado o MMC (400,480) = 2400 segundos 

= 40 min. 
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Regra de três simples e composta 

 

Resumo 

 

Regra de três simples 

A regra de três simples é o processo pelo qual podemos relacionar duas grandezas, sejam elas diretamente ou 

inversamente proporcionais. É comum termos 3 valores e precisarmos encontrar o quarto valor. 

Exemplo. Se em uma banca de jornal vende em uma semana 20 revistas em duas semanas venderá quantas? 

Para resolvermos o problema precisamos analisar as grandezas. Quanto mais tempo passar mais revista 

venderá logo as grandezas são diretamente proporcionais assim: 

 

1 20   

2 x

→

→
multiplicando cruzado 2.20 40x x=  =  2.20 40x x=  =  

 

Logo terá vendido 40 revistas. 

 

Regra de três composta 

A regra de três composta envolve a comparação entre mais de duas grandezas diferentes. Para entender melhor, 

vejamos o exemplo a seguir: 

 

Esse é um problema que envolve uma grandeza (quantidade de fio) proporcional as outras duas (comprimento 

do tecido e largura do tecido). Para resolver esse problema, vamos utilizar a regra de três composta. 

 

Ex: Para confeccionar 1.600 metros de tecido com largura de 1,80m a tecelagem Nortefabril S.A. consome 

320kg de fio. Qual é a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido com largura 

de 1,50 m? 

                             A                                          B                                     C 

                      Quantidade de fio              Comprimento                       Largura  

                              (kg)                            produzido(m)                         (m) 

Situação 1            320__________________ 1.600 _________________1,80 

Situação 2             X __________________ 2.100__________________1,50 

 

Precisamos calcular a grandeza A(quantidade de fio), que depende das grandezas B(comprimento do tecido) e 

C(largura do tecido). 

 

Podemos verificar que : 

A é diretamente proporcional a B. (pois se aumentarmos o comprimento, precisamos de mais quantidade de 

fio). 

A é diretamente proporcional a C. (pois se aumentarmos a largura, precisamos de mais quantidade de fio). 
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Portanto: 

=

→ =

→ =

→ =

320 1600 1,80
.

2100 1,50

320 2880

3150

3150.320

2880

350

x

x

x

x kg

 

 

No exemplo acima, todas as grandezas eram diretamente proporcionais. Vamos estudar agora quando existem 

grandezas que são inversamente proporcionais . 

 

Ex: Para alimentar 12 porcos durante 20 dias são necessários 400kg de farelo. Quantos porcos podem ser 

alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias ? 

 

Temos que: 

                     A                                      B                                      C 

      Número de porcos           Quantidade de farelo               número de dias 

                                                           (kg) 

                   

             12______________________400______________________20 

              x  _____________________ 600______________________24 

Podemos concluir que : 

A é diretamente proporcional a B. (Pois se aumentarmos a quantidade de farelo mais porcos poderão se 

alimentar) 

A é inversamente proporcional a C.(Pois se aumentarmos o número de dias menos porcos poderão se 

alimentar). Portanto temos que inverter a razão de número de dias). 

Então: 

12 400 24
.

600 20

12 9600
15

12000

x

x
x

=

→ =  =
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Exercícios 

 

1. Um banco de sangue recebe 450 mL de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das 

hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 mL de capacidade. O banco de sangue aluga 

refrigeradores de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. 

Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 

pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que, de cada 60 mL de sangue, extraem-se 40 mL de 

plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar, para estocar todas as bolsas 

de plasma dessa semana, foi 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

e) 8 
 
 

2. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado um 

miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de 

setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi 

observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 

cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do miniaplicativo para esses dias. 

 

 

Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da sexta-feira para 

o sábado, foi no site 

a) X. 

b) Y. 

c) Z. 

d) W. 

e) U. 
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3. Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização 

geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global) 

com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano de Greenwich. 

Dados: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 
PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado)  

A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude da forma decimal é 

a) 124,02°. 

b) 124,05°. 

c) 124,20°. 

d) 124,30°. 

e) 124,50° 

 

4. Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares 

retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm x 8 

cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário 

dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa 

consome. 

Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 

a) Retirar 16 células. 

b) Retirar 40 células. 

c) Acrescentar 5 células. 

d) Acrescentar 20 células. 

e) Acrescentar 40 células. 

 

5. Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de 

álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 

escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes, com suas 

respectivas capacidades listadas:  

I. Recipiente I: 0,125 litro;  

II. Recipiente II: 0,250 litro;  

III. Recipiente III: 0,320 litro;  

IV. Recipiente IV: 0,500 litro;  

V. Recipiente V: 0,800 litro.  

O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada 

escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos 

galões de uma só vez.  Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar?   

a) I. 

b) II.   

c) III.   

d) IV.   

e) V. 
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6. Uma fábrica de calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 

pares de calçados em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por 

dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de 

operários será igual a: 

a) 16. 

b) 24. 

c) 32. 

d) 50. 

 
 

7. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não 

perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos 

primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com 

os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias 

seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, 

a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de 

a) 920 kg.    

b) 800 kg.   

c) 720 kg.    

d) 600 kg.    

e) 570 kg.  

 
 

8. Uma obra será executada por 13 operários (de mesma capacidade de trabalho) trabalhando durante 11 

dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra 3 operários 

adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente. 

Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão 

da obra no prazo previsto? 

a) 7h 42 min 

b) 7h 44 min 

c) 7h 46 min 

d) 7h 48 min 

e) 7h 50 min 

 

9. Com 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas serão 
necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? 
a) 12 máquinas              

b) 15 máquinas             

c) 18 máquinas           

d) 20 máquinas 
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10. Três máquinas imprimem 9.000 cartazes em uma dúzia de dias. Em quantos dias 8/3 dessas máquinas 

imprimem 4/3 dos cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia? 

a) 4 dias.  

b) 6 dias.  

c) 9 dias. 

d) 12 dias 
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Gabarito 

 

1. B 

Naquela semana, houve 450 . 100 ml de sangue. Logo,  

60 ml (sangue) ---- 40 ml (plasma)

45000 ml ----------- x , 60x = 40 . 45000, assim x=30000 ml de plasma. 

Dividindo por 250  temos 

30000
120

250
=

bolsas e depois dividindo por 50 que é a capacidade do congelador 

temos 

120
2,4

50
=

. Assim serão necessário mais de 2 congeladores, portanto 3 congeladores é a resposta  

 

2. A  

Para calcular a maior taxa, diminui-se o valor de sábado do de sexta e divide pelo total de sexta referente 

ao site, assim: 

21 12 51 30 11 10 57 38 56 40
x : 0,75,  y: 0,70,  z: 0,10,w : 0,50,  u: 0,40

12 30 10 38 40

− − − − −
= = = = =

. O 

X é o maior. 

 

3. B  

Como 1° = 60 minutos, precisa-se descobrir quando vale 3 min. Assim 
x ----- 3'  

, logo x= 

3 1
0,05

60 20
= =  . Portanto, 124°+0,05°=124,05° 

 

4. A 

A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula 

produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. Desse modo, temos 3840 Wh a 

mais que o consumo inicial,  logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 16. Assim, devemos retirar 16 

células. 

 

5.  C  

Temos 16 galões, cada um contendo 4 litros de álcool em gel, assim teremos 16 x 4 = 64 litros de álcool 

em gel. Como cada uma das 10 escolas receberá 20 recipientes, a capacidade de cada recipiente será de 

64/10.20 = 0,32 litros. 

 

6.  C  

Operários e horas são inversamente proporcionais e operários e sapatos são diretamente proporcionais 

16                      8              240

x                      10              600   

16 10 240
. x 32

x 8 600
=  =
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7.  A 

 

8.  D 

Aumentando o nº de horas por dia, diminui o número de dias. Inversamente proporcional.  

Aumentando o numero de horas por dia, diminui o numero de operários. Inversamente proporcional.  

Chamaremos o número de horas por dia de x e inverteremos as outras frações  

6/x=10/13.11/11  

6/x=10/13  

78=10x  

7,8=x.  

Transformando 0,8 em minutos: 0,8 x 60= 48  

7 horas e 48 minutos 

 

9.  A 

16      720     6

 x     2160    24

 

16 720 24
. x 12

x 2160 6
=  =

 

 

10.   B
   

 3          9000        12

8         12000        x

 

12 8 9000
. x 6

x 3 12000
=  =  
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Estudo dos polígonos: Definição, classificação, soma dos ângulos 

internos e externos, diagonais 

 

Resumo 

 

Classificação: 
Chama-se polígono A1A2A3...An a figura formada pela união dos n segmentos consecutivos não colineares. 

 

 

Classificação quanto à região: 

 

1. Polígono convexo: uma reta qualquer só corta o polígono em dois pontos. 

 

 

 

2. Polígono não convexo: uma reta qualquer pode cortar o polígono em mais de dois pontos. 

 

 

Quanto ao número de lados: 
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Soma dos ângulos internos de um polígono: 

  

Um polígono de n lados pode ser dividido em n-2 triângulos 

Si = (n – 2) . 180° 

 

Se o polígono for regular, todos os ângulos internos são congruentes, portanto, cada ângulo interno ai 

Pode ser calculado como: 

  

 

Soma dos ângulos externos de um polígono: 
Sabemos que, num polígono convexo qualquer, a soma do ângulo interno com o externo adjacente é sempre 

180°. 

Então: 

 

 

 

                   +                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de diagonais de um polígono: 

  

 

 

 

e1 + i1 = 180° 

e2 + i2 = 180° 

e3 + i3 = 180° 

 

 

en + in = 180° 

 

Si + Se = 180° . n 

      Se = 360º 

 

Para polígonos regulares, ae = 
360°

𝑛
 

 

 

... 
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Exercícios 

 

1. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados, lado a lado, formando uma estrela de cinco 
pontas, conforme destacado na figura. 

 

 

 

Nestas condições, o ângulo θ mede: 

a) 108°. 

b) 72°. 

c) 54°. 

d) 36°. 

e) 18°. 

 

 

2. Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre si 
cinco metros. Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60° à esquerda e caminha mais cinco metros, 
repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um polígono 
regular de   

a) 10 lados.     

b) 9 lados.     

c) 8 lados.    

d) 7 lados.     

e) 6 lados. 
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3. O valor de  no pentágono abaixo é igual a: 

 

a) 25º.     

b) 40º.    

c) 250º.     

d) 540º.     

e) 1.000º.   

 

 

4. De dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro 6 lados e 39 diagonais. 
Então a soma total dos números de vértices e de diagonais dos dois polígonos é igual a: 

a) 63. 

b) 65. 

c) 66. 

d) 70. 

e) 77. 
 

 

5. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por quatro ruas. 
Na parte visível do mapa, vê-se que o angulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter e 90°; o ângulo 

formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno e 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte 

e 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na parte rasgada 

do mapa, é de: 

 

a) 50°. 

b) 60°. 

c) 70°. 

d) 80°. 

e) 90°. 
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6. Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas.A soma α + β + γ + δ das medidas dos ângulos indicados na 
figura é: 

 

a) 180°. 

b) 270°. 

c) 360°. 

d) 480°. 

e) 540°. 

 

 

7. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é: 
 
 
 
 
 

a) 60° 

b) 45° 

c) 36° 

d) 83° 

e) 51° 

 

 

8. A sequência a seguir representa o número de diagonais d de um polígono regular de n lados: 
 

 

 

 

 

O valor de x é: 

a) 44. 

b) 60. 

c) 65. 

d) 77. 

e) 91.  
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9. Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho, e seu desenho ficou como na figura 
abaixo. 

 

Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não 

sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, e formando um ângulo de  como indicado 

na figura. 

Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre o 

círculo é  

a) 10.    

b) 12.    

c) 14.    

d) 16.    

e) 18. 

 

 

10. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para 
o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se 
prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como 
ilustram as figuras: 

 

 

 

A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de seus ângulos 

internos. 
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Nome Triângulo Quadrado Pentágono 

Figura 

 

  

Ângulo interno 60° 90° 108° 

 

Nome Hexágono Octágono Eneágono 

Figura 

 

 

 

Ângulo interno 120° 135° 140° 

 

Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos 

da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um  

a) triângulo.    

b) quadrado.    

c) pentágono.    

d) hexágono.    

e) eneágono.    
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Gabarito 

 

1. D 

Veja que a soma dos 3 ângulos internos dos pentágonos com o ângulo θ é igual a 360º (uma volta 

completa). 

Logo, temos que descobrir a medida dos ângulos internos de um pentágono regular. 

Sabemos que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular é: 

 

 

Onde 'n' é a quantidade de lados do polígono. 

O pentágono tem 5 lados, então: 

 

 

Veja que a soma de 5 ângulos internos congruentes é igual a 540º, logo a medida de um ângulo interno 

desse pentágono será 540º divididos por 5: 

 

 

Agora, só fazer a soma de 3 ângulos com medida 108º mais o ângulo θ e igualar essa soma a 360º. 

 

 

2. E 

 

 

O trajeto do robô será um polígono regular de lado 5m e ângulo externo 60°. Como 360° : 6 = 60°, 

concluímos que o polígono pedido possui 6 lados.   
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3. B 

A soma dos ângulos internos de um polígono convexo pode ser calculada através da fórmula a seguir, 

onde n é o número de lados do polígono. Ou seja: 

  

 

Assim, sabendo que a soma dos ângulos internos é  pode-se escrever: 

   

 

4. B  

O que tem n lados tem  diagonais. O que tem n+6 lados tem diagonais pelo 

enunciado e pela fórmula. 

Então, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, n = 5, pentágono que tem 5 diagonais. O outro polígono tem 6 lados e 39 diagonais a mais, logo, a 

soma geral é  

5 + 5 + 6 + 5 + 5 + 39 = 65. 

 

5. B 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim: 

90 + 110 + 100 + x = 360. 

x = 60 graus.  
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6. E 

Trace um reta perpendicular à r e s. 

Temos um hexágono, determinemos então a soma de seus ângulos internos: 

Sn = 180º(n - 2) 

S6 = 180º(6 - 2) 

S6 = 720º 

 

Portanto, 

α+β+γ+δ + 90º + 90º = 720º 

α+β+γ+δ = 540º 

 

7. E 

Usaremos a fórmula do ângulo interno de um polígono regular: 

 

Por fim, temos que o ângulo externo é o suplemento: 

180 - 128.5 = 51.5  

 

8. C  

Usaremos a fórmula das diagonais de polígonos: 

 

 

 

9. E 

 

A medida de cada um dos ângulos internos do polígono será  

 

Portanto, cada um de seus ângulos externos será de  Admitindo que  é o número de lados do 

polígono regular, podemos escrever: 

 

 

Logo, o número de triângulos será igual ao número de lados, ou seja    
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10. B 

 

 

Cada ângulo interno do octógono regular mede 135° e cada ângulo interno do quadrado mede 90°. 

Somando 135° + 135° + 90° = 360°. Portanto, o polígono pedido é o quadrado.   
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Semelhança de polígonos e Relações métricas no triângulo retângulo 

 

Resumo 

 

Pegue uma figura e a aumente. Ou a diminua. Temos 3 figuras com o “mesmo” desenho, só que de tamanhos 

diferentes. Dizemos, assim, que elas são semelhantes entre si. 

Ex.: O logo do descomplica em tamanhos diferentes. 

 

 
Agora, vamos formalizar esse conceito. 

 

Semelhança de polígonos 

Polígonos são semelhantes quando possuem: 

− Ângulos respectivamente iguais. 

− Lados respectivamente proporcionais. 

 

Vamos estudar o caso mais clássico de semelhança: Triângulos. 

 

Semelhança de triângulos 

Dois triângulos são semelhantes se possuírem os ângulos iguais. Na verdade, se garantirmos que 2 ângulos 

são iguais, já podemos dizer que são semelhantes, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 

constante igual a 180 graus. 

 

 

Temos que:   
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Note que nesse caso, a semelhança é definida porque os ângulos têm os mesmos valores 

Vale ressaltar que suas respectivas alturas também são proporcionais! 

 

Além disso, temos alguns casos de congruência entre triângulos (mesmos valores de ângulo e lado) 

− Caso LAL (lado, ângulo, lado): dois triângulos que possuem dois lados congruentes e o ângulo, formado 

por eles, é congruente.  

− Caso LLL (lado, lado, lado): possui três lados congruentes. 

− Caso ALA (ângulo, lado, ângulo): dois ângulos congruentes e o lado entre os ângulos congruente. 

 

Relações métricas 

Quando trabalhamos em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide a base do triângulo em 

dois segmentos, chamados de projeções dos catetos. 

 

 

a – Hipotenusa 

b – Cateto 

c – Cateto 

h – Altura  

m e n – Projeções dos catetos 

 

Podemos ver que temos triângulos semelhantes entre si. Dessas semelhanças, surgem as relações métricas 

do triângulo retângulo. 

 

1. Projeções X Altura: 

 

 

2. Projeções X Cateto X Hipotenusa: 

 

 

 

 

 

H 
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3. Catetos X Hipotenusa X Altura: 

 

 

4. Teorema de Pitágoras: 

 

Somando as equações do item 2, temos: 

→   

Daí temos a fórmula mais famosa da geometria: a² = b² + c² 

Observação: É do teorema de Pitágoras que vem a fórmula da diagonal do quadrado. 

 

d² = x² + x² 

d² = 2x² 

 

 

Temos também a fórmula para a altura de um triângulo equilátero. 
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Exercícios 

 

1. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 

comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 

pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, 

que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão 

instalados. 

 

Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 

a) 1 m 

b) 2 m 

c) 2,4 m 

d) 3 m 

e) 2√6 m 

 
 

2. O circuito triangular de uma corrida está esquematizado na figura a seguir: As ruas TP e SQ são paralelas. 

Partindo de S, cada corredor deve percorrer o circuito passando, sucessivamente, por R, Q, P, T, 

retornando, finalmente, a S. Assinale a opção que indica o perímetro do circuito.  

 

a) 4,5 km  

b) 19,5 km  

c) 20,0 km  

d) 22,5 km  

e) 24,0 km 
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3. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32m à sua frente em uma linha paralela à 

lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral 

e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12m da linha que une o lateral ao 

atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a 

distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de: 

 

a) 18,8m  

b) 19,2m  

c) 19,6m  

d) 20m  

e) 20,4m 

 

 

4. O triângulo ABC tem altura h e base b (ver figura). Nele, está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o 

dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo, em função de h e b, é dada pela fórmula: 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
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5. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A 

distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é: 

a) 1,16 metros 

b) 3,0 metros 

c) 5,4 metros 

d) 5,6 metros 

e) 7,04 metros 

 

 

6. Um modelo de macaco, ferramenta utilizada para levantar carros, consiste em uma estrutura composta 

por dois triângulos isósceles congruentes, AMN e BMN, e por um parafuso acionado por uma manivela, 

de modo que o comprimento da base MN possa ser alterado pelo acionamento desse parafuso. Observe 

a figura:  

 

Considere as seguintes medidas: AM = AN = BM = BN = 4 dm; MN = x dm; AB = y dm. 

O valor, em decímetros, de x  em função de y corresponde a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

7. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 9dm e 16dm. Neste caso 

os catetos medem:  

a) 15dm e 20dm                    

b) 10dm e 12dm                      

c) 3dm e 4dm                        

d) 8dm e 63dm. 
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8.  

 

 

Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o 

comprimento total do corrimão é igual a 

a) 1,8m 

b) 1,9m 

c) 2,0m 

d) 2,1m 

e) 2,2m 

 

 

9. Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado de 

40Km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das 

estações A e B e da estrada (reta) que liga as estações C e D.  A nova estação deve ser localizada 

a) no centro do quadrado.    

b) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 15km  dessa estrada.    

c) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 25km  dessa estrada.    

d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB oposto a essa base.    

e) no ponto médio da estrada que liga as estações A e B. 

 

 

10. Uma bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros a leste de um hidrante, andou 6 metros na direção 

norte e parou. Assim, a distância entre a bicicleta e o hidrante passou a ser:  

a) 8 metros  

b) 10 metros  

c) 12 metros  

d) 14 metros  

e) 16 metros 
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Gabarito 

 

1. C 

Os triângulos FEB e ACB são semelhantes por apresentarem ângulos congruentes entre si, assim: 

  
Os triângulos FEA e BDA também são semelhantes pela mesma razão, assim: 

 

 

Somando as equações encontradas a partir das semelhanças, tem-se que: 

 

Como FB + FE = AB, . Resolvendo a equação, encontramos EF = 2,4.  

 

2. B 

(PR) = (PQ) + (QR) 

(PR) = 6 

O triângulo TPR é semelhante ao triângulo SQR, então: 

(PR)/(QR) = (TR)/(SR) 

6/4 = (3 + SR)/(SR) 

6(SR) = 12 + 4(SR) 

(SR) = 6km 

 

(SQ)/(TP) = (QR)/(PR) 

3/(TP) = 4/6 

(TP) = 4,5km 

 

Perímetro = (SR) + (QR) + (QP) + (PT) + (TS) 

Perímetro = 6km + 4km + 2km+ 4,5km + 3km 

Perímetro = 19,5km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

1 
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3. B 
Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes, mas, antes de calcular o valor de x por semelhança, 

precisamos calcular a hipotenusa do triângulo menor. Por Pitágoras: 
h² = 16² + 12² 

h = 20. 

 

Agora sim, podemos fazer semelhança: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 19,2. 

 

4. D 

Primeiramente, vamos colocar as informações que o exercício nos deu no triângulo. A base é o dobro da 

altura, então vamos chamar de x a altura do retângulo e 2x sua base (já que é o dobro, como mostra o 

exercício). Veja como fica. 

  

Repare agora que o triângulo ABC é semelhante do triângulo ADG, ou seja o segmento de um deles sobre o 

segmento correspondente no outro é uma constante. Assim podemos montar uma relação entre a altura 

do triângulo ABC e do ADG e também de suas bases. 
Veja: Altura do triângulo ABC = h 

         Altura do triângulo ADG = h-x (ou seja, a altura do triângulo ABC menos a altura do retângulo) 

         Base do triângulo ABC = b 

         Base do triângulo ADG = 2x 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
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Assim, podemos montar e resolver a seguinte equivalência: 

  

 

5. D 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos calcular 

por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5,6. 

 

6. B 

Observe a imagem: 

 
AMBN é um losango, pois é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Como as diagonais do losango 

são perpendiculares, ANP é um triângulo retângulo, com hipotenusa AN = 4 dm. Seus catetos são: 

   

De acordo com o teorema de Pitágoras, tem-se:  
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7. A 

Projeções: 

 

Relações métricas no triângulo retângulo: 

 

a = hipotenusa 

m, n = projeções ortogonais dos catetos 

b, c = catetos 

______________________ 

Primeiramente, sabemos que:  

 

 

______________________ 
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8. D 

Observe a figura: 

 

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, temos: 

x² = 90² + 120² 

x = 15m. 

Portanto, o comprimento total do corrimão é 1,5 + 2.0,3 = 2,1. 

 

9. C 

Considere a figura abaixo, em que P representa o local em que a estação deverá ser construída: 

 

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo APH temos: 

x² = 20² + (40 – x)² 

x2 = 400 + 1600 – 80x + x2 

80x = 2000 

x = 25 km. 

 

10. B 

Sejam A o ponto onde se encontrava inicialmente a bicicleta e B o ponto a 6 metros ao norte de A. 

Chamando de C o ponto onde se encontra o hidrante, segue que a distância pedida corresponde à 

hipotenusa do triângulo retângulo ABC, reto em A. Portanto, pelo Teorema de Pitágoras, vem 

BC² = AC² + AB  

BC² = 8² + 6² 

BC = 10 m. 
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Palavras invariáveis: advérbios 

 

Resumo 

 

Advérbios 
 
A função básica de um advérbio é modificar um verbo, entretanto, os advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo, advérbio, ou ainda uma oração inteira. 

Observe os exemplos abaixo, respectivamente: 

 
1. Ficara completamente imóvel. 
2. O homem caminhava muito devagar. 
3. Eu me recuso, simplesmente. 
  
A classificação dos advérbios ocorre devido à circunstância ou outra ideia acessória que expressam. Entre eles 

estão os advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo.  

 

Analisando os exemplos apresentados acima, temos advérbios de modo terminados em –mente 

(completamente e simplesmente) e um advérbio de intensidade (muito). 

 

Locuções Adverbiais 
São expressões que exercem a função de advérbios. Iniciam-se comumente por preposição e classificam-se 

como os advérbios, isto é, de acordo com as circunstâncias que exprimem: tempo, modo, intensidade, etc. 

 
Às cegas, às claras, à toa, a medo, à pressa, às pressas, à tarde, à noite, a fundo, às escondidas, às vezes, ao 

acaso, de súbito, vez por outra, lado a lado, etc. Exemplos: 

 
O capitão me olhou de alto a baixo. 
Chagou de tardinha a Floripa’’. 
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Exercícios 

 

1. Considere a charge e as afirmações. 
 

 
A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação 

atual por meio de desenhos caricatos 

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança; 

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país; 

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o 

aumento de idosos no país. 

 
Está correto o que se afirma em 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I, II e III. 
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2. A questão a seguir refere-se ao texto abaixo. 

(…) As angústias dos brasileiros em relação ao português são de duas ordens. Para uma parte da 

população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, o 

problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os fascículos e livros 

do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e bem-

humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons colégios, a principal dificuldade 

é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de profissional surgiu: o professor de 

português especializado em adestrar funcionários de empresas. Antigamente, os cursos dados no 

escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente a secretárias. De uns tempos para 

cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os professores que atuam 

em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente para ganhar um dinheiro 

extra. “É fascinante, porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua do mundo real”, diz Antônio 

Suárez Abreu, livre-docente pela Universidade de São Paulo (…) 
JOÃO GABRIEL DE LIMA. Falar e escrever, eis a questão. Veja, 7/11/2001, n. 1725 

 
O adjetivo “principal” (em a principal dificuldade é com clareza) permite inferir que a clareza é apenas um 

elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo. Semelhante inferência pode 

ser realizada pelos advérbios: 

a) avidamente, principalmente, primordialmente. 

b) sobretudo, avidamente, principalmente. 

c) avidamente, antigamente, principalmente. 

d) sobretudo, principalmente, primordialmente. 

e) principalmente, primordialmente, esporadicamente. 

 
 

3.  

 
 

Na passagem: “Assim as moscas nunca vão cair na sua teia” (Texto 12), as expressões em destaque 

caracterizam-se, respectivamente, como advérbios de 

Parte superior do formulário 

a) Modo, negação e lugar 

b) Modo, tempo e lugar. 

c) Modo, negação e tempo. 

d) Tempo, modo e lugar. 

e) Tempo, lugar e modo. 
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4. Na frase: “Estamos a bordo”, a preposição indica uma relação de lugar. Escreva duas frases em que o 

emprego dessa mesma preposição indique: 

a) relação de tempo habitual. 

b) relação de instrumento. 

  
 

5. Filme 
Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força.  Cinema era coisa que ele 
adorava, sempre sonhara em se tornar cineasta; não o conseguira, claro, mas queria que a filha 
partilhasse sua paixão, com o que se sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma 
responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava o 
sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica 
semanal. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa; e 
quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia, está na hora, vamos, ela frequentemente se punha 
a chorar e mais de uma vez caíra de joelhos diante dele, suplicando, não, papai, por favor, não faça isso 
comigo. Mas o pai, que era um homem enérgico e além disso julgava ter o direito de exigir da filha que o 
acompanhasse (viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e com muito sacrifício), mostrava-se 
intransigente: não tem nada disso, você vai me acompanhar.  E ela o fazia, em meio a intenso sofrimento. 
Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema, sim. Mas antes que o filme começasse, corria ao banheiro, 
colocava cera nos ouvidos. Voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam cerrava firmemente os olhos, 
mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se apercebia; tudo o 
que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia, numa voz neutra mas firme: 
- Gostei. Gostei muito. 
Era de outro filme que estava falando, naturalmente. Um filme que o pai nunca veria. 

MOACYR SCLIAR. In: Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
Era de outro filme que estava falando, naturalmente. 
Neste trecho, o termo em destaque cumpre a função de: 

a) afirmar ponto de vista 

b) projetar ideia de modo 

c) revelar sentimento oculto 

d) expressar sentido reiterativo 
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6. MÃOS DADAS 
Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é TÃO grande, NÃO nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
não fugirei PARA AS ILHAS nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. 

DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. "Mãos dadas". In: Sentimento do Mundo. Record. 

  
No poema "Mãos dadas", os termos destacados apresentam, respectivamente, as circunstâncias 

adverbiais de: 

a) afirmação, negação e modo. 

b) afirmação, intensidade e lugar. 

c) intensidade, tempo e modo. 

d) intensidade, negação e lugar. 

e) intensidade, negação e modo. 
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7.  

 
 

A repetição pode expressar diferentes intenções estilísticas, conforme se observa nos fragmentos 

abaixo. 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da 
Vereda-do-Frango-d'Água e de outras veredas sem nome (l. 1-4) 

É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, (l. 14-15) 

 

Explicite o sentido de cada um dos pares sublinhados. 
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8.  

 
 
As palavras classificadas como advérbios agregam noções diversas aos termos a que se ligam na frase, 

demarcando posições, relativizando ou reforçando sentidos, por exemplo. 

O advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere em: 

a) utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? (l. 8-9) 

b) Certamente me irão fazer falta, (l. 17) 

c) Afirmarei que sejam absolutamente exatas? (l. 25) 

d) desenterrarmos pacientemente as condições que a determinaram. (l. 36-37) 
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Utilize o texto a seguir para responder as questões 9 e 10 
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9. Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós (l. 16) 

O vocábulo que melhor representa o sentido da expressão sublinhada é: 

a) certamente 

b) provavelmente 

c) prioritariamente 

d) fundamentalmente 

 
 

10. Claro, ao abrirmos a possibilidade de que vida extraterrestre inteligente exista, (l. 22) 

No fragmento acima, o vocábulo claro projeta uma opinião do autor do texto sobre o que vai ser dito em 
seguida. Outro exemplo em que a palavra ou expressão sublinhada cumpre função semelhante é: 

a) Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado (l. 4) 

b) Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus (l. 28) 

c) Infelizmente, até agora nada foi encontrado. (l. 29) 

d) Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses (l. 38) 
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Gabarito 

 

1. E 

Todas as sentenças estão corretas. 

 

2. D 

“sobretudo, principalmente, primordialmente.” São os advérbios que se enquadram o mesmo contexto 

trazido pelo enunciado da questão em relação ao adjetivo “principal”. 

 

3. B 

“Assim” equivale a “desse modo”; “nunca” expressa a ideia de tempo, uma impossibilidade eterna; “na sua 

teia” é o local onde a ação vai ou não ocorrer. 

 

4.  

a) Às segundas e terças-feiras fazemos visitas a instituições de caridade.  

b) O assaltante foi morto a tiros. 

 

5. A 

 

6. D 

“Tão” indica intensidade; “não” negação”. “para as ilhas” lugar (para onde). 

 

7. A repetição é um valioso artifício estilístico. No fragmento do texto de Guimarães Rosa, pode-se observá-la 

em dois momentos diferentes. No primeiro, "longe, longe daqui", a repetição do longe, advérbio, tem efeito 

superlativante, intensificador (muito longe, longíssimo), tornando a distância maior. Em "entre morro e 

morro", a repetição dos substantivos confere ao par valor quantitativo (muitos morros). A 

preposição entre funciona como elemento limitador do espaço. (Comentário Uerj) 

 

8. A 

Quando se diz que um advérbio pode relativizar o sentido do termo a que se liga, quer se dizer que o termo 

não pode ser tomado em sentido absoluto, mas apenas em sentido relativo a determinada circunstância. 

No caso, o advérbio "presumivelmente", em "utilizá-las em história presumivelmente verdadeira?", de fato 

relativiza o sentido do adjetivo "verdadeira": a história não é absolutamente verdadeira, mas verdadeira 

apenas em relação ao que presume quem a conta, isto é, de que deve ser verdadeira. (Comentário Uerj) 

 

9. A 

A expressão grifada tem por objetivo apresentar uma conclusão inequívoca do autor para a condição 

enunciada anteriormente, e o vocábulo que melhor expressa esse sentido pretendido é "certamente".  

 

10. C 

Modalizadores são palavras ou expressões que projetam um ponto de vista do enunciador acerca do que 

está sendo enunciado, revelando diferentes intenções comunicativas. Com o uso de "infelizmente", por 

exemplo, fica clara a expectativa do autor de que fosse encontrado sinal de vida extraterrena, assim como 

a frustração dessa expectativa.  
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Palavras Invariáveis (Preposições, Interjeições e Palavras 

Denotativas) 

 

Resumo 

 

Palavras denotativas 

As palavras denotativas possuem essa nomenclatura por não se enquadrarem em nenhuma classe gramatical. 

Embora elas se assemelhem, em alguns aspectos, aos advérbios, não mantêm as mesmas relações que eles. 

Do ponto de vista semântico, elas são importantes no contexto em que se encontram e são classificadas de 

acordo com a ideia que expressam, são elas: designação, exclusão, inclusão, realce, retificação e situação, 

afetividade, explanação e limitação. 

• Sinto que ele me escapa, ou melhor, que nunca me pertenceu. (retificação) 

• Da família só elas duas subsistiam. (exclusão) 

• Tudo na vida engana, até a Glória. (inclusão) 

• Ainda bem que o orador foi breve! (afetividade) 

 

 

Preposição 

É a classe gramatical responsável pela coesão textual no nível vocabular; ou seja, cumpre a função de conectar 

vocábulos/palavras para estabelecer entre elas, em geral, um nexo semântico.  

 

Vou a Roma. (A preposição “a” conecta o substantivo “Roma” ao verbo “vou”) 

  

Além disso, as preposições denotam diferentes significados dependendo do contexto em que estão inseridas. 

Elas podem possuir valores semânticos de: posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, instrumento, 

lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Veja alguns exemplos: 

 

• Os objetos que foram comprados são feitos com porcelana. (matéria) 

• Viajaremos nas férias para descansar. (finalidade) 

• Os visitantes vinham do Maranhão. (origem) 

• Recebemos as visitas com muita alegria. (modo) 
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Interjeição 

A interjeição é a expressão com que traduzimos uma reação emotiva. Uma mesma interjeição pode 

corresponder a sentimentos variados e, por isso, deve-se estar atento ao contexto e a entoação dessa palavra. 

Assim como os advérbios, as interjeições também são classificadas de acordo com o sentimento que denotam. 

Veja os exemplos mais comuns: 

• Alegria: Oba! Oh! Ah! 

• Aplauso: Bis! Bravo! Viva! 

• Dor: Ai! Ui! 

• Espanto ou surpresa: Ah! Ih! Oh! Ué! Puxa! 

• Invocação: Alô! Ô! Ó! Olá! Psiu! 

• Silêncio: Psiu! Silêncio! 

 

Há, com menos frequência, interjeições de papel apelativo: 

 

Psiu! Venha aqui. 

"Ei, você aí, me dá um dinheiro aí" 
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Exercícios 

 

1.  

 

 

No último quadrinho, a expressão “DROGA!” refere-se a: 

a) um substantivo que nomeia o objeto que o menino deveria comprar. 

b) um adjetivo que qualifica o modo como a mãe deu a ordem para o menino. 

c) um advérbio que acompanha o verbo esquecer, modificando-o em seu valor original. 

d) uma interjeição que indica um julgamento negativo do menino sobre sua própria ação. 

e) uma conjunção subordinativa que imprime valor de circunstância concessiva ao trecho seguinte. 

 

 

2. Bode no pasto 

Quase ninguém duvidou do saber do homem, do seu poder mágico, pois andava com uns livros de 

história, de magia, com versões sobre fatos reais, mistérios, ciências ocultas. Até mesmo os céticos, 

críticos, admitiam sua condição de mestre, de domínio da arte, da mágica, reflexo de vivências no país e 

no mundo. 

Então visto como sábio, senhor de poderes ocultos, o homem prometeu uma façanha, ou seja, domar 

bodes, mudar o hábito da espécie. Aí pegou umas folhas, esfregou na venta dum cabrito, e garantiu que 

a praga estava eliminada, nunca mais faria estragos naquela terra. (…)  

(Nagib Jorge Neto. Diário de Pernambuco. 20/11/98) 

As palavras destacadas no texto estabelecem, respectivamente, as seguintes relações lógicas: 

a) explicação, soma, comparação, soma, conclusão 

b) causa, inclusão, comparação, explicação, situação 

c) causa, exclusão, conformidade, retificação, tempo 

d) conclusão, soma, conformidade, ratificação, tempo 

e) explicação, inclusão, causa, retificação, conclusão 
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3. Impressionista 
Uma ocasião, 

meu pai pintou a casa toda 

de alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

como ele mesmo dizia, 

constantemente amanhecendo. 
(Adélia Prado) 

 

Sobre aspectos gramaticais, assinale a opção correta: 

a) O vocábulo “uma” (verso 1), por singularizar uma ocasião especificada ao longo do poema, deve 

ser tratado como numeral, e não como artigo. 

b) No segundo verso, o vocábulo “toda” possui a mesma classificação morfológica que “alaranjado”. 

c) A preposição “por”, genericamente, introduz uma indicação de tempo, já que participa de uma 

expressão adverbial de valor durativo. 

d) O advérbio “constantemente” empresta, além de uma noção de modo, uma de frequência ao verbo 

“amanhecendo”, que ele modifica. 
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4. Observe o fragmento a seguir do “Sermão do Bom Ladrão” de Antônio Vieira:  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma 

tal sentença em Roma. reinando nela Neto; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi que os 

nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos. ou para a emenda, ou para a cautela, não 

preguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam 

que com o que disserem; porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca. e que se não 

podem ofender: e a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode tocar. 

[..]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza 

de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu 

pecado [...]. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno os que não só vão, mas levam, de 

que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais afta esfera [...]. Não são só ladrões, diz o santo 

[São Basílio Magno], os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; 

os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam 

os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com 

manha, Já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes 

roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 

se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.   

Essencial. 2011. 

 

Os termos destacados constituem, respectivamente,  

a) artigo, uma preposição e uma preposição.  

b) uma preposição, um artigo e uma preposição.  

c) um artigo, um pronome e um pronome.  

d) um pronome, uma preposição e um artigo.  

e) uma preposição, um artigo e um pronome. 
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5. Leia esta tira de Orlandeli e assinale a alternativa incorreta. 

 

 

a) Ainda que flexione o verbo ver no imperativo, o personagem do primeiro quadrinho, ao fazê-lo na 

primeira pessoa do plural, faz uma espécie de convite ao colega para conhecerem juntos as novas 

regras ortográficas. É como se dissesse: Vamos ver as novas regras.  

b) O termo Nossa!!, no segundo quadrinho, não funciona como um pronome possessivo, mas como 

uma interjeição, não só porque exprime uma sensação do personagem, como porque, na escrita, as 

interjeições vêm, via de regra, acompanhadas de ponto de exclamação. 

c) Embora apresente um valor semântico de admiração, de surpresa, a expressão Que coisa..., no 

segundo quadrinho, não se configura uma interjeição, pois vem seguida de reticências, que somente 

indicam suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento.  

d) Pode-se inferir do terceiro quadrinho que as regras ortográficas são imposições decorrentes do uso 

que os falantes fazem da língua, ou seja, como a maioria dos usuários desconhecia a função do 

trema e não sabia empregá-lo na escrita, o sinal tornou-se obsoleto, não havendo razão para 

continuar existindo nas regras ortográficas da língua.  

e) O significado das interjeições está sempre vinculado ao uso, por isso qualquer palavra ou expressão 

da língua pode atuar como interjeição, dependendo do contexto e da intenção do falante. Assim, 

conclui-se que, por expressarem espanto, as três falas do personagem no segundo quadrinho são 

interjeições. 
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6. ELA INTERNET  

Criar meu web site  

Fazer minha home-page  

Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  

Um barco que veleje  

Que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve um oriki do meu velho orixá  

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé  

Um barco que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve meu e-mail até Calcutá  

Depois de um hot-link  

Num site de Helsinque  

Para abastecer  

Eu quero entrar na rede  

Promover um debate  

Juntar via Internet  

Um grupo de tietes de Connecticut  

De Connecticut acessar  

O chefe da Macmilícia de Milão  

Um hacker mafioso acaba de soltar  

Um vírus pra atacar programas no Japão  

Eu quero entrar na rede pra contactar  

Os lares do Nepal, os bares do Gabão  

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  

Que lá na praça Onze tem um vídeopôquer para se jogar  

(Gilberto Gil, 1997.1) 

 

“Num site de Helsinque para abastecer”  

As preposições sublinhadas expressam as noções, respectivamente, de: 

a) origem e finalidade.  

b) localização e causalidade.  

c) pertencimento e objetividade.  

d) causalidade e conclusão. 
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7. Leia o texto a seguir e responda à questão: 

As matas ciliares são tão importantes para os rios e lagos, como são os cílios para a proteção dos nossos 

olhos. (...) Sem as matas ciliares, as nascentes secam, as margens dos rios e riachos solapam, o 

escoamento superficial aumenta e a infiltração da água no solo diminui, reduzindo as reservas de água 

do solo e do lençol freático. As consequências são dramáticas para o meio ambiente: a poluição alcança 

facilmente os mananciais e a vida aquática é prejudicada, rios e reservatórios transformam-se em 

grandes esgotos ou lixões. 

Na primeira frase do texto, a preposição para, na oração destacada, foi empregada com o valor semântico 

de:  

a) finalidade  

b) conclusão  

c) explicação 

d) concessão  

e) proporcionalidade  

 

 

8. O projeto Montanha Limpa, desenvolvido desde 1992, por meio da parceria entre o Parque Nacional de 

Itatiaia e a DuPont, visa amenizar os problemas causados pela poluição em forma de lixo deixado por 

visitantes desatentos.  

(Folheto do Projeto Montanha Limpa do Parque Nacional de Itatiaia.) 

A preposição que indica que o Projeto Montanha Limpa continua até a publicação do folheto é: 

a) entre.  

b) por (por visitantes).  

c) em.  

d) por (pela poluição).  

e) desde.  

 

9. Neste mundo é mais rico, o que mais rapa 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa 

Com sua língua ao nobre vil decepa  

O Velhaco maior sempre tem capa.  

(Gregório de Matos) 

Assinale a alternativa correta:  

a) Na expressão “Neste mundo”, o pronome refere-se a um mundo utópico, irreal.  

b) Em “Quem mais limpo se faz”, o pronome “se” indica reciprocidade.  

c) “Língua” e “capa” são termos empregados em sentido denotativo.  

d) A expressão “Com sua língua”, que remete a “nobre”, é indicativa de causa.  

e) Em “ao nobre”, emprega-se a preposição para evitar ambiguidade.  



 
 

 

 

9 

Português 
 

10. Uns lindos olhos, vivos, bem rasgados,  

Um garbo senhoril, nevada alvura;  

Metal de voz que enleva de doçura,  

Dentes de aljôfar, em rubi cravados; 

  

Fios de ouro que enredam meus cuidados,  

Alvo peito que cega de candura;  

Mil prendas e (o que é mais que formosura)  

Uma graça, que rouba mil agrados;  

 

Mil extremos de preço mais subido  

Encerra a linda Márcia, a quem of’reço  

Um culto, que nem dela inda é sabido;  

 

Tão pouco de mim julgo que a mereço,  

Que enojá-la não quero de atrevido  

Co’as penas que por ela em vão padeço.  

(Filinto Elísio)1 

 

No verso “Metal de voz que enleva de doçura”, a preposição de ocorre duas vezes, formando expressões 

que indicam, respectivamente, relação de: 

a) posse e consequência.  

b) causa e posse.  

c) qualificação e causa.  

d) modo e qualificação.  

e) posse e modo.  
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Gabarito 

 

1. D 

A palavra “droga” foi utilizada para expressar uma emoção de seu emissor. 

 

2. B  

As palavras “pois” e “como” são conjunções e considerando o contexto no qual foram inseridas, 

estabelecem, respectivamente, relação de causa e de comparação; já as demais são palavras denotativas 

e estabelecem as seguintes relações lógicas: “até mesmo” (inclusão); “ou seja” (explicação) 

e “aí” (situação). 

 

3. C 

A preposição “por”, seguida da expressão “muito tempo”, apresenta a ideia de passagem de tempo, ação 

de valor durativo. 

 

4. B 

A preposição “a” antecede o pronome relativo “quem”, que não admite artigo; o artigo “a” antecede o 

substantivo feminino “pobreza”; e a preposição “a” antecede o pronome demonstrativo masculino “este”.  

 

5. C 

A interjeição não é definida pela pontuação que a sucede, e sim pelo seu uso. Considerando que “Que 

coisa...” exprime espanto, pode-se classificar a expressão como uma interjeição.  

 

6. A 

De acordo com a música de Gilberto Gil, pode-se perceber que as preposições “de” e “para” possuem, 

respectivamente, o sentido de origem de um site, ou seja, o site é proveniente de Helsinque e tem como 

objetivo abastecer.  

 

7. A 

No fragmento apresentado, a preposição “para” indica a finalidade dos cílios, ou seja, para a proteção dos 

olhos.  

 

8. E 

A preposição “desde” apresenta, no fragmento, o sentido que o projeto começou em 1992 e até os dias de 

hoje continua existindo no Parque Nacional de Itatiaia.  

 

9. E 

No poema de Gregório de Matos, o verso “Com sua língua ao nobre o vil decepa” apresenta uma inversão 

dos termos da oração, visto que a palavra “vil” é o sujeito e a palavra “nobre” é objeto direto, que foi 

preposicionado para evitar ambiguidade.  
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10. C 

Na expressão “metal de voz”, a preposição rege o adjunto que determina metal. Trata-se, na verdade, de 

uma transposição, pois o sentido é de “voz de metal”, que qualifica, metaforicamente, o timbre da voz (soa 

como se fosse metal). Em “que enleva de doçura”, a preposição indica relação de causa: enleva por causa 

da doçura. 

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Distribuição eletrônica, classificação periódica dos elementos e 

propriedades periódicas e aperiódicas 

 

Resumo 

 

Distribuição eletrônica  

O químico Linus Pauling propôs um diagrama prático de distribuição eletrônica. Nele, os elétrons são 

distribuídos em ordem crescente de energia em níveis e subníveis da eletrosfera do átomo. 

 

Veja o Diagrama de Pauling, na figura abaixo, e perceba a ordem de preenchimento expressa nas setas 

vermelhas.  

 
 

Neste ponto, é importante notar que os elétrons que existem hoje, com exceção dos descobertos em 2016, se 

distribuem em até 7 níveis de energia e cada nível contém um determinado número de subníveis.  

 

O subnível s comporta o máximo de 2 elétrons; o p, 6; o d, 10 e o f, 14.  

 

Exemplo: 

Veja o preenchimento de um átomo com 60 elétrons como exemplo:  

 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 

 

Importante! 

Para saber o número de elétrons a preencher em um átomo neutro lembre-se que o número de prótons é igual 

ao número de elétrons em um átomos neutro. Portanto, o número atômico indicará o número de elétrons. No 

caso de íons, deve-se adicionar ou remover elétrons à quantidade de elétrons no átomo neutro após a 

distribuição do elétrons do átomo na sua forma neutra. 

 

 

Distribuição eletrônica em íons 

Íons podem seguir a seguinte regra de distribuição: faz-se o preenchimento do átomo em seu estado neutro e, 

depois, retira(m)-se o(s) elétron(s) da camada de valência (a mais externa). No caso de ânions, adicionam-se 

os elétrons nas camadas seguintes.  
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Exemplo:  

Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 

Fe2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  

S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

 

 

Distribuição por camadas e por subníveis 

Camadas serão representadas por letras ou números (de 1 a 7 ou de K a Q) e suportam um número definido de 

elétrons (representadas abaixo): 

 

Camada 1 ou K = 2;  

Camada 2 ou L = 8;  

Camada 3 ou M = 18;  

Camada 4 ou N = 32;  

Camada 5 ou O = 32;  

Camada 6 ou P = 18;  

Camada 7 ou Q = 8. 

 

Perceba a diferença entre os tipos de preenchimento pelo exemplo do enxofre (S). Em uma das distribuições, 

mostram-se os subníveis, enquanto a outra mostra apenas as camadas preenchidas.  

 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 →  (por subníveis)   

S: K = 2; L = 8; M = 6 →  (por níveis ou camadas) 

 

 

Classificação periódica dos elementos  

Em 1817, Lei das Tríades, Dobereiner (alemão): organizou elementos em tríades (com propriedades 

semelhantes), as chamadas ‘Tríades de Dobereiner’. Nesse trio, o elemento do meio teria a média das massas 

dos elementos anterior e posterior. Foi a primeira tabela, ou tentativa de organização, com alguma relevância. 

 

Em 1871, Ordem pelas Massas Atômicas, Dimitri Mendeleev (russo) anotou, em fichas, as propriedades de 

todos os elementos conhecidos na época, como massa, ponto de fusão, ponto de ebulição etc. As analisou e 

percebeu que se organizasse em ordem crescente de massa haveria certa regularidade entre os elementos. 

Guardava semelhanças com a classificação atual, mas ainda apresentava problemas: isótopos, ou seja, um 

elemento com duas massa distintas, como organizar?  

 

Mendeleev chegou a prever massa e propriedades de elementos ainda não descobertos à época.  Anotou um 

ponto de interrogação e determinou algumas de suas propriedades. Futuramente foram se confirmando suas 

previsões. 
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Exemplo da organização proposta por Mendeleev, que teve grande influência 

 

Em 1913, Ordem de Número Atômico, Moseley (inglês): Após resultado de trabalho de Moseley com raios-X de 

cerca de 40 elementos, a tabela foi modificada: passou a ser orientada pelo número atômico dos elementos ao 

invés do peso. Ele associou as propriedades dos elementos aos seus números atômicos.  E Seabord 

acrescentou lantanídeos e actinídeos à tabela.  

 

Tabela atual 

 

 
 

Organização 

• É feita em linhas e colunas 

• As linhas recebem nomes: períodos ou séries. 
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• O período diz quantas camadas um átomo tem, e elementos do mesmo período possuem o mesmo 

número de camadas 

• Colunas são chamadas de grupos ou famílias 

• Elementos de uma mesma coluna irão apresentar a mesma terminação na distribuição eletrônica e  terão 

propriedades químicas semelhantes. Exemplos: Si e C.  

 

A tabela contém 18 colunas divididas em famílias. A família A (elementos representativos), B (metais de 

transição), lantanídeos e actinídeos. 

 

 

Família A (grupos 1, 2, e de 13 a 18) 

IA: Metais alcalinos (terminam distribuição em ns1, onde n é o número do período) 

IIA: Metais alcalinos terrosos (terminam distribuição em ns2) 

IIIA: Família do Boro (terminam distribuição em ns2 np1) 

IVA: família do Carbono (terminam distribuição em ns2 np2) 

VA: Família do Nitrogênio (terminam distribuição em ns2 np3) 

VIA: Calcogênios (terminam distribuição em ns2 np4) 

VIIA: Halogênios (terminam distribuição em ns2 np5) 

VIIIA: Gases Nobres (terminam distribuição em ns2 np6) 

 

 

Família B (elementos de transição externa, grupos 3 ao 12): 

1a coluna da família B até a última: IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB. 

Elementos dessas colunas terminam suas distribuições em ns2 (n-1)dx, onde x vai de 1 a 10 e depende da coluna 

onde o elemento se encontra.  Por exemplo: IIIB, x = 1; VB, x =3.  

 

Série dos lantanídeos e actinídeos (elementos de transição interna): são aqueles que terminarão sua 

distribuição eletrônica no subnível f. 

 

Divisão por propriedades 

Metais e ametais (fundamental conhecê-los para entender melhor ligações químicas) 

• Metais são dúcteis e maleáveis, ótimos condutores de eletricidade (em verde na tabela abaixo). Em geral, 

apresentam poucos elétrons na camada de valência e tendem a doar seus elétrons para alcançar seus 

octetos.   

• Ametais tem propriedades distintas das de cima (elementos em amarelo na tabela abaixo). Em geral, têm 

muitos elétrons na última camada e tendem a receber elétrons ou compartilhar por ligação covalente 

normal ou dativa. Apresentam alta eletronegatividade.  

• H não é nem metal, nem ametal, nem gás nobre  
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Propriedades Periódicas e Aperiódicas 

Propriedade periódicas são aquelas que de acordo com o aumento do número atômico os valores aumentam 

ou diminuem de forma regular ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. 

 

• Raio atômico 

O raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo, é a metade da distância entre o núcleo de 

dois átomos isótopos. Com isso pode-se dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até o seu elétron mais 

externo. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que o tamanho do raio atômico cresce com o aumento do número 

de camadas (crescendo para baixo) e com a diminuição do seu número atômico (crescendo para a esquerda). 

 

 

 
 

Obs.: o raio de um cátion é menor que o raio de seu átomo, e o raio de um ânion é maior que o raio de seu átomo. 

 

• Energia de Ionização ou Potencial de ionização (E.I.) 

É a energia mínima necessária para que um átomo isolado, e no estado gasoso, perca um elétron e se 

transforme em um cátion. 

  

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a energia de ionização cresce com a diminuição do número 

de camadas, pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para 

cima) e com o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

 

X(g) + E.I. → X+
(g) + e- 

 

 
 

• Eletronegatividade 

É a energia necessária para a entrada de um elétron num átomo isolado. Quanto maior a afinidade eletrônica, 

maior é a capacidade do átomo de receber elétron. 

 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a eletronegatividade cresce com a diminuição do período, pois 

haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com o 

aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e-  → X+
(g) + Energia 
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• Afinidade eletrônica ou eletroafinidade (A.E.) 

É a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado, e no estado gasoso, ganha um elétron e se 

transforme em um ânion. 

 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a afinidade eletrônica cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e- → X+
(g) + A.E. 

  

 
 

• Eletropositividade ou caráter metálicoÉ a capacidade que um átomo apresenta de ceder elétrons em uma 

ligação química. Está propriedade reflete a capacidade contrária a da eletronegatividade. 

 
 

Propriedade aperiódicas 

São aquelas que de acordo com o aumento do número atômico não possuem regularidade ao longo dos 

períodos e grupos da tabela periódica. 

 

• Massa atômica (A) 

A massa atômica é dada pelo somatório do número atômico (Z) e nêutrons (n). A massa cresce no mesmo 

sentido do número atômico, para direita e para baixo.   

A = Z + n 

 

• Calor específico (c) 

O calor específico é dado por: 

c = Q/m(Tf-To) 

 

 Portanto, crescimento é inverso ao número atômico (que é proporcional à massa): para a esquerda e para cima.  



 
 

 

 

7 

Química 
 

Exercícios 

 

1. Sendo o subnível 4s1 (com um elétron) o mais energético de um átomo podemos afirmar que:  

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19.  

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas.  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1  

 

a) apenas a afirmação I é correta.  

b) apenas a afirmação II é correta.  

c) apenas a afirmação III é correta.  

d) as afirmações I e II são corretas.  

e) as afirmações II e III são corretas. 

 

 

2. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes afirmativas: 

I. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo energético.  

II. A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

III. A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons.  

 

Está(ão) correta(s), pelo modelo atual,  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) III apenas.  

d) I e II apenas.  

e) II e III apenas. 

 

 

3. Durante uma prova de Química, um aluno do 2° grau deveria citar características do elemento químico 

flúor. Esse aluno tinha como fonte de consulta apenas uma tabela periódica. Assinale a alternativa que 

contém uma característica que ele não poderia ter retirado de sua fonte.  

a) Possui 7 elétrons na camada de valência.  

b) Possui o número atômico igual a 9.  

c) Possui alta eletronegatividade.  

d) Possui alta viscosidade.  

e) Pertence a família 7A. 
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4. Considere as afirmativas abaixo:  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro 

no estado gasoso.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira.  

 

São afirmativas corretas:  

a) II e III.  

b) II e IV.  

c) I, II, III e IV.  

d) I e IV.  

e) I e II. 

 

 

5. Considere as afirmações a seguir:  

I. O elemento químico de número atômico 30 tem 3 elétrons de valência.  

II. Na configuração eletrônica do elemento químico com número atômico 26 há 6 elétrons no subnível 

3d.  

III. 3s2 3p3 corresponde à configuração eletrônica dos elétrons de valência do elemento químico de 

número atômico 35. IV. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 há 

4 níveis energéticos.  

 

Estão corretas, somente:  

a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 
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6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os símbolos das espécies que possuem, 

respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas: 

 

 

Dados: Números atômicos: Ne (Z = 10), Cℓ (Z = 17), Ar (Z = 18), Cu (Z = 29), Zn (Z = 30), As (Z = 33), Se (Z 

= 34)  

a) Se, Zn, Cℓ  

b) Se, Cu, Cℓ  

c) As– , Zn, Cℓ  

d) As, Cu+ , Cℓ –  

e) As, Zn2+, Cℓ – 

 

 

7. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. 

O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que 

compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, 

aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro 

1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: 

 

 

 

8. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que:  

a) o raio atômico do nitrogênio é maior que o do fósforo.  

b) a afinidade eletrônica do cloro é menor que a do fósforo.  

c) o raio atômico do sódio é menor que o do magnésio.  

d) a energia de ionização do alumínio é maior que a do enxofre.  

e) a energia de ionização do sódio é maior que a do potássio. 
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9. Considerando um grupo ou família na Tabela Periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico 
que:  

a) aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas.  

b) Aumenta à medida que aumenta a eletronegatividade.  

c) Não sofre influência da variação do número atômico.  

d) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do núcleo.  

e) Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons 

 

 

10. Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 
elementos químicos aumenta:  

a) das extremidades para o centro, nos períodos.  

b) das extremidades para o centro, nas famílias.  

c) da direita para a esquerda, nos períodos. 

d) de cima para baixo, nas famílias.  

e) de baixo para cima, nas famílias. 
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Gabarito 

 

1. D 

I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Verdadeiro. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Verdadeiro. K = 2, L = 8, M = 8, N =1  

III. Sua configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1 - Falso.  

A sua distribuição é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

2. D  

I. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será o seu conteúdo energético. 

Verdadeiro. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, menor a força de atração e maior é a sua 

energia total.  

II. A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente. 

Verdadeiro.  

III. A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons. Falso. A primeira camada 

é a menos energética e contém no máximo 2 elétrons 

 

3. D  

A viscosidade não está relacionada com as propriedades periódicas 

 

4. D  

I. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro 

no estado gasoso. Verdadeiro.  

II. A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio. Falso. Sódio e magnésio estão 

localizados no mesmo período, sendo assim, o magnésio que apresenta o maior número atômico 

(maior nº de prótons no núcleo) apresenta maior energia de ionização.  

III. Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico, sempre cresce com o número atômico. Falso. Nos 

períodos, o raio atômico, aumenta com a diminuição do número atômico.  

IV. A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira. Verdadeiro. 

 

5. D 
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6. B  

I. Se → [Ar] 4s2 3d10 4p4  

II. Cu → [Ar] 4s1 3d10  

III. Cℓ → [Ne] 3s2 3p5 

 

7. D 

Para Z = 22 temos: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

 

8. E  

A energia de ionização aumenta nas famílias de baixo para cima, sendo assim, o sódio apresenta energia 

de ionização maior do que o potássio 

 

9. A  

O raio atômico aumenta nas famílias de cima para baixo de acordo com o aumento do número de camadas 

ao redor do núcleo, e da direita para a esquerda nos períodos, em função da diminuição do número de 

prótons do núcleo, que diminui a força de atração que o núcleo exerce sobre os seus elétrons, aumentando 

o tamanho do átomo 

 

10. E  

Na classificação periódica, a energia de ionização e a eletronegatividade (exceto gases nobres) dos 

elementos químicos aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. 
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Ligações químicas: teoria do octeto, ligação iônica, ligação metálica 

e ligação covalente 

 

Resumo 

 

Teoria do Octeto 

Os átomos não ficam ‘sozinhos’ na natureza, mas ligados, porque não são estáveis. Tal instabilidade, com 

exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos elementos 

químicos. 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros elementos. 

Eles ‘preferem’ ficar ‘sozinhos’ ou seja, são encontrados não ligados, na forma de Ne, Xe, He. Tais elementos 

apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, portanto, a 

completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na natureza. Eles 

tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito elétrons na última 

camada. Eis a teoria do octeto.  

 

Obs. É válido ressaltar que H, He, Li, Be e B, se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  

 

Ligação iônica ou eletrovalente 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um átomo 

com tendência a perder elétrons (ametais). Após a transferência, formam-se íons e estes se ligam por força 

eletrostática.   

 

A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior que 1,7 em ligações iônicas.  

 

Exemplos:  

 

Na e Cl 

 

11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 

 

17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 
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Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, ganharia um elétron 

para completar seu octeto.  

 

Mg e F 

 

12Mg => 1s2 2s2 2p6 3s2 (2 elétrons de valência) 

9F => 1s2 2s2 2p5 (7 elétrons de valência) 

 

Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de flúor para todos terem seus octetos completos.  

 

MgF2 (fórmula molecular); Mg2+F- (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 

 

Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  

 

A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do ânion e o 

mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos abaixo. Tente 

perceber a regra. 

  

Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 

Li+ e S2-  formam Li2S 

Na+ e N3- formam Na3N 

 

 

Ligação metálica 

Ocorre entre metais: Na e Na; Fe e Fe; Al e Al; ligas metálicas de Cu e Au 

Em materiais com este tipo de ligação, os elétrons se movem livremente (“mar de elétrons”) pelos átomos de 

metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em circuitos 

elétricos. 

Propriedades dos metais: Pontos de fusão e ebulição elevados, com exceção do mercúrio. Bons condutores 

térmicos e de eletricidade nos estados sólido e líquido, maleáveis e possuem brilho.  

 

Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade pequena.  

 

Veja algumas ligas metálicas comuns: 

 

Aço: Fe e C 

Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 

Bronze: Cu + Sn 

Latão: Cu + Zn 

Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 
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Ligação covalente 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada átomo. Há 

formação de moléculas, logo, esta ligação é também chamada de molecular. Ele acontece entre ametais ou 

entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogênios. A diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos 

é menor que 1,7.  

Observação1: Quando a diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos for igual a zero (∆en = 0), 

dizemos que a ligação tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for diferente de zero 

(∆en ≠ 0), dizemos que o caráter da ligação é polar. 

Exemplo: 

O2 

Eletronegatividade:  O = 3,5   

∆en 3,5 - 3,5 = 0 →  ligação covalente apolar 

 

NH3 

Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 

∆en 3,0- 2,1 = 0,9 → ligação covalente polar 

Observação2: Nos últimos anos usamos chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que 

ocorre entre um átomo que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétrons para 

completar sua camada eletrônica. Podemos representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 
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PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 

desobedecendo assim à regra do octeto. 

 

Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica, pois trata-

se da ligação entre ametais; portanto, ligação covalente polar. 
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Exercícios 

 

1. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, forma 

com:  

a) um halogênio Y um composto molecular XY.  

b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.  

c) o hidrogênio um composto molecular HX.  

d) um metal alcalino M um composto iônico MX.  

e) um halogênio R um composto molecular X2R. 

 

 

2. Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer 

formação de compostos:  

a) moleculares.  

b) de baixo ponto de fusão.  

c) não-condutores de corrente elétrica, quando fundido.  

d) insolúveis na água.  

e) que apresentam retículo cristalino. 

 

 

3. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 

 

Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que:  

a) x é substância molecular e y é substância iônica.  

b) x é substância iônica e y é substância molecular.  

c) x é substância metálica e y é substância iônica.  

d) x e y são substâncias moleculares.  

e) x e y são substâncias iônicas. 
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4. A melhor maneira de inferir sobre o tipo de ligação química predominante em uma determinada 

substância é analisar algumas de suas propriedades físicas. Em relação às propriedades das 

substâncias, é INCORRETO afirmar que: 

a) os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas os compostos 

covalentes moleculares geralmente são maus condutores de corrente elétrica nesse estado.  

b) na temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos, 

enquanto os compostos que apresentam ligações covalentes podem ser sólidos, líquidos ou 

gasosos.  

c) os compostos com ligações metálicas são bons condutores de calor e eletricidade.  

d) os pontos de ebulição são altos para todos os compostos iônicos e metálicos e baixos para todos 

os compostos covalentes. 
 

 

5. Dentre as seguintes propriedades das substâncias:  

I. elevada temperatura de fusão;  

II. boa condutividade elétrica no estado sólido;  

III. formação de solução aquosa condutora de corrente elétrica;  

IV. elevada solubilidade em líquidos apolares. Quais caracterizam compostos iônicos?  

 

a) I e II  

b) I e III  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

 

 

6. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família IIA da Tabela 

Periódica? 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5 
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7. Sejam os elementos 56A e 34B. Quando eles se combinam, o composto formado é  

a) AB2 e iônico.  

b) A2B e iônico.  

c) AB e iônico.  

d) AB3 e iônico.  

e) AB4 e iônico 

 

 

8. As substâncias etano (C2H6), bromo (Br2), água (H2O) e cloreto de magnésio (MgCℓ2) apresentam seus 

átomos unidos, respectivamente, através de ligações:  

a) covalentes, covalentes, covalentes e iônicas.  

b) covalentes, iônicas, covalentes e iônicas.  

c) metálicas, iônicas, iônicas e metálicas.  

d) covalentes, covalentes, iônicas e iônicas.  

e) covalentes, covalentes, iônicas e metálicas. 

 

 

9. Os compostos SiH4, PH3, CS2 e SO3 possuem uma característica em comum. Assinale a opção que 

identifica esta característica.  

a) brilho metálico.  

b) elevado ponto de ebulição.  

c) capacidade de conduzir eletricidade.  

d) elevada dureza.  

e) baixo ponto de fusão 

 

 

10. Um átomo possui a seguinte distribuição eletrônica: {Ar} 3d10 4s2 4p5. Esse átomo, ao se ligar a outros 

átomos não metálicos, é capaz de realizar:  

a) somente uma covalência normal.  

b) somente duas covalências normais.  

c) uma covalência normal e no máximo uma dativa.  

d) duas covalências normais e no máximo duas dativas.  

e) uma covalência normal e no máximo três dativas. 
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Gabarito 

 

1. B 

X: família IIA, carga = +2, Z: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [X2+Z2- ]→ XZ (composto iônico). 

 

2. E  

Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer 

formação de compostos que apresentam retículo cristalino 

 

3. B 

Substância X → composto iônico (alto PF, conduz eletricidade fundido)  

Substância Y → composto molecular (baixo PF, não conduz eletricidade) 

 

4. D  

Compostos iônicos são sólidos que possuem altos ponto de fusão e ebulição, conduzem eletricidade em 

solução aquosa e fundidos.  

Compostos moleculares são moléculas simples, com baixo peso molecular, que podem ser sólidos, líquidos 

ou gasosos à temperatura ambiente, possuem baixo pontos de fusão e ebulição, não conduzem eletricidade. 

Compostos covalentes são macromoléculas com alto peso molecular, sólidos à temperatura ambiente, 

possuem alto ponto de fusão e ebulição e não conduzem eletricidade.  

Compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente que possuem altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade no estado sólido devido a presença dos elétrons livres onde os metais encontram-

se inseridos. 

 

5. B 

Compostos iônicos são sólidos cristalinos à temperatura ambiente, com altos pontos de fusão e ebulição, 

conduzem eletricidade em solução aquosa e puros fundidos. 

 

6. B 

M: família IIA, carga = +2, Cℓ: família VIIA, carga = -1, com isso ficamos com: [M2+Cℓ-1 ], MCℓ2 → ligação 

iônica, onde M = metal e Cℓ = ametal. 

 

7. C 

56A: família IIA, carga = +2, 34B: família VIA, carga = -2, com isso ficamos com: [A2+B-2 ], AB →ligação iônica, 

onde A = metal e B = ametal. 

 

8. A  

C2H6 → ligação covalente (H + ametal)  

Br2 → ligação covalente (ametal + ametal)  

H2O → ligação covalente (H + ametal)  

MgCℓ2 → ligação iônica (metal + ametal) 

 

9. E  

Os compostos indicados são moleculares que possuem características tais como: sólidos, líquidos ou 

gasosos, baixo PF e PE, não conduzem eletricidade. 
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10. D 

O elétron que fica sozinho na última camada pode fazer uma ligação simples e os outros três pares de 

elétrons podem realizar ligações dativas 
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Atomística 

 

Resumo 

 

Atomística 

Átomo: a unidade fundamental da matéria, é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por 

elétrons que circundam o núcleo. 

 

Partículas básicas subatômicas  

 

Partícula Símbolo Carga Massa Relativa 

Próton p +1 1 

Nêutron n 0 1 

Elétron e- -1 11836 * 

*Massa relativa do elétron é desprezível, mas não nula. 

 

Representação de um elemento químico 

 
Numero Atômico (Z): Número de prótons presente no núcleo de cada átomo. 

Z=p 

Número de Massa (A): Soma da massas das partículas subatômicas. 

A=p+n 

Exemplo: 

80Hg200,5 

Elemento: Mercúrio 

 Número Atômico: 80 

Número de Massa: 200,5 u 

 

• Em átomos neutros o número de prótons será equivalente ao número de nêutrons, porém, quando houver 
um desequilíbrio entre estes valores estaremos diante de um íon. 
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Íons 

• átomo ou grupo atômico eletricamente carregado 

 

Tipos de íons 

 

Cátion Doa elétron Carga positiva 

Ânion Recebe elétron Carga negativa 

 

Relações entre átomos 

Isótopos: Mesmo numero de prótons, diferente número de massa e diferente número de nêutrons. 

Isóbaros: Mesmo numero de massa, diferente número de prótons e diferentes números de nêutrons. 

Isótonos: Mesmo número de nêutrons , diferente número de prótons e diferente número de massa. 

 

Modelo atômico de Rutherford - Bohr 

 

 

Cada uma dessas possíveis orbitas que o elétron pode se localizar foi denominada nível de energia ou ainda 

camadas eletrônicas, são representados pelas letras K, L, M, N, O ,P e Q. 

 

Subníveis de energia  

Em cada nível de energia, os elétrons se distribuem em subníveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subnível N° Máximo de elétron 

S 2 

P 6 

D 10 

f 14 
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Distribuição eletrônica 

Diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling 

 

 

 

Exemplos: 

12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 

21Sc: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 

 

Exemplos em Íons: 

Cátion: 20Ca2+:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (perdeu dois elétrons-carga positiva 2+) 

Ânion: 17Cl-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (ganhou um elétron-carga negativa 1-) 
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Exercícios 

 

1. As luzes de neônio são utilizadas em anúncios comerciais pelo seu poder de chamar a atenção e facilitar 

a comunicação. Essa luz se aproveitam da fluorescência do gás neônio, mediante a passagem de uma 

corrente elétrica. 

Sobre o isótopo de número de massa 21  desse elemento químico, considere as afirmações a seguir. 

I. Possui 10  prótons, 10  elétrons e 10  nêutrons; 

II. É isoeletrônico do íon 2O ;−  

III. Sua camada mais externa encontra-se com o número máximo de elétrons. 

 

É correto o que se afirma apenas em  

a) II;    

b) I e II;    

c) I e III;    

d) II e III.    

   

2. O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na 

construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raios-X e forma parte de ligas 

metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, 

metais de tipografia, etc. 

No chumbo presente na natureza são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82  prótons e 122  

nêutrons (Pb 204),−  átomos com 82  prótons e 124  nêutrons (Pb 206),−  átomos com 82  prótons e 

125  nêutrons (Pb 207)−  e átomos com 82  prótons e 126  nêutrons (Pb 208).−  Quanto às 

características, os átomos de chumbo descritos são:  

a) alótropos.    

b) isômeros.    

c) isótonos.    

d) isótopos.    

e) isóbaros.    
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3. Considere as informações sobre os isótopos do Ferro contidas na tabela abaixo. 

 

ISÓTOPO ABUNDÂNCIA (%)  

54Fe  5,845  

56Fe  91,754  

57Fe  2,119  

58Fe  0,282  

 

Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo. 

I. A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58.  

II. Nesses isótopos o número de prótons é constante. 

III. Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos, 

no estado fundamental. 

 

Assinale a opção correta.  

a) Apenas a alternativa I é verdadeira.    

b) Apenas a alternativa II é verdadeira.    

c) Apenas a alternativa III é verdadeira.    

d) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.    

e) As alternativas I, II e III são verdadeiras.    

   

4. As medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram feitas a partir da mistura de ouro e prata, 

sendo esta majoritária. 

Considerando as partículas constituintes desses metais, foram feitas as afirmações seguintes. 

I. A prata possui 47  elétrons. 

II. A massa atômica da prata é igual a 155 u.  

III. O número de prótons e elétrons do ouro é idêntico. 

IV. A diferença entre o número de nêutrons do ouro e da prata é igual a 32.  

 

 

 

 

 

O número de afirmação(ões) correta(s) é  

a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

79  47  

Au  

(Ouro) 

Ag  

(Prata) 

197  109  
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5. Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os 

plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma 

triagem, que separa os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em pequenos 

grãos. Esses grãos podem, então, ser usados na confecção de novos materiais. 

Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga 

positiva. 

Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo de  

a) adição de prótons.    

b) adição de nêutrons.    

c) remoção de prótons.    

d) remoção de elétrons.    

e) remoção de nêutrons.    

  

Texto para a próxima questão:  

 

Mendeleev (1834-1907), sob a influência da sua segunda esposa, voltou-se para o mundo das artes, 

tornando-se colecionador e critico. Essa nova paixão não deve ter sido considerada nenhuma surpresa, afinal, 

Mendeleev fez arte com a química, desenhando e manejando cartas que representavam os elementos, para 

ajudar na construção da Tabela Periódica. Sua visão da ciência já era um indício de que existia uma veia artística 

dentro dele. Certa vez, disse: “Conceber, compreender e aprender a simetria total do edifício, incluindo suas 

porções inacabadas, é equivalente a experimentar aquele prazer só transmitido pelas formas mais elevadas de 

beleza e verdade”.  

Na Química, as ideias ousadas e o gênio audacioso de Mendeleev renderam-lhe um merecido 

reconhecimento. Mas ele não se dedicou exclusivamente à Tabela Periódica. Já havia estudado a temperatura 

crítica dos gases e prosseguiu sua vida acadêmica pesquisando a expansão de líquidos e a origem do petróleo. 

Em 1955,  o elemento de número atômico 101(Z 101)=  da Tabela Periódica recebeu o nome Mendelévio em 

sua homenagem. 

Disponível em: http://tinyurl.com/oadx3qe Acesso em: 31.07.2014. Adaptado. 
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6. O elemento químico de numero atômico 101 apresenta 15  radioisótopos identificados, entre eles os 

mais estáveis são: 258 Md  e 260 Md.  

A diferença entre os radioisótopos mencionados é de  

a) 2  prótons.    

b) 2  elétrons.    

c) 2  nкutrons.    

d) 157  nêutrons.    

e) 159  nêutrons.    

   

7. Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir. 

I. 
2 4

24Cr [Ar] 4s 3d=
 

II. 
2 9

29Cu [Ar] 4s 3d=
 

III. 
2 2 4

26Fe [Ar] 4s 3d+ =
 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Todos os itens estão incorretos.    

b) Todos os itens estão corretos.    

c) Apenas I e II estão corretos.    

d) Apenas III está correto.    

   

8. Um determinado elemento químico tem para seu átomo no estado fundamental, a seguinte distribuição 

eletrônica:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 

Podemos propor, para este elemento:  

I. O número de prótons no núcleo atômico é 34.  

II. É um elemento pertencente ao grupo IVA da Tabela Periódica.  

III. O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a 

zero.  

IV. A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência é a 4s.  

 

Analise as proposições e marque a opção correta:   

a) Apenas I e II.     

b) Apenas I e III.     

c) Apenas II e III.     

d) Apenas II e IV.     

e) Apenas I e IV.     
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9. A distribuição eletrônica do átomo de ferro (Fe), no estado fundamental, segundo o diagrama de Linus 

Pauling, em ordem energética, é 2 2 6 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p 4s 3d . 

 

Sobre esse átomo, considere as seguintes afirmações: 

I. O número atômico do ferro (Fe) é 26. 

II. O nível/subnível 63d contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro (Fe), no estado 

fundamental. 

III. O átomo de ferro (Fe), no nível/subnível 63d , possui 3 elétrons desemparelhados, no estado 

fundamental. 

IV. O átomo de ferro (Fe) possui 2 elétrons de valência no nível 4 ( 24s ), no estado fundamental. 

 

Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)  

a) apenas I.    

b) apenas II e III.    

c) apenas III e IV.    

d) apenas I, II e IV.    

e) todas.    

   

 

10. Cardiologistas costumam recomendar a redução no consumo de “sal de cozinha” para pessoas 

hipertensas porque ele é a principal fonte de íons sódio da alimentação. De acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde, a população brasileira consome duas vezes mais sódio do que o valor 

recomendado. Esse íon precisa estar em equilíbrio com o íon potássio, caso contrário pode desencadear 

uma série de doenças cardiovasculares. Além disso, o consumo excessivo do sal de cozinha pode levar 

a uma menor absorção de íons cálcio, podendo gerar problemas como osteoporose e raquitismo. 

Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa correta.  

a) A configuração eletrônica de um átomo de sódio no estado fundamental é igual à de um átomo de 

potássio, uma vez que ambos possuem o mesmo número de elétrons no terceiro nível de energia.    

b) Átomos eletricamente neutros de sódio e potássio, ao perderem um elétron de suas respectivas 

camadas de valência, originam respectivamente íons Na+  e K+  que são isoeletrônicos.    

c) A configuração eletrônica de um átomo de cálcio no estado fundamental pode ser representada de 

maneira simplificada por 2[Kr]4s .     

d) O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta 

número quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero.    

e) Átomos eletricamente neutros de cálcio são menores do que os respectivos íons 2Ca ,+  uma vez 

que o número de prótons nessas espécies difere de duas unidades.    
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Gabarito 

 

1. D 

I. Incorreta. 

21
10Ne

10 prótons

10 elétrons

A n p

n 21 10 11 nêutrons 

= +

= − =

 

 

II. Correta. Serão isoeletrônicos, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons. 

21 2
10 8Ne                   O

10 prótons          8 prótons

10 elétrons         10 elétrons

−

 

 

III. Correta. O neônio por apresentar 10  elétrons, apresenta a camada de valência completa. 

2 2 6
10Ne 1s 2s 2p=    

 

2. D 

Trata-se do mesmo elemento, pois possuem o mesmo número de prótons no núcleo, e por isso são 

chamados de isótopos. 

204 206 207
82 82 82

mesmo número de prótons

Pb   Pb    Pb    

 

3. B 

I. Incorreta. A massa atômica que será representada na Tabela Periódica será uma média ponderada 

da massa de cada isótopo do ferro e sua respectiva abundancia: 

(5,845 54) (91,754 56) (2,119 57) (0,282 58)
55,90 u

100

 +  +  + 
=  

 

II. Correta. Pois o átomo é o mesmo, portanto, mesmo número de prótons. 

 

III. Incorreta. Os átomos neutros de ferro possuem o mesmo número de prótons e elétrons, portanto, 

possuem o mesmo número de camadas eletrônicas dos átomos no estado fundamental.   
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4. B 

I. Verdadeira. A prata apresenta número atômico 47,  e seu átomo neutro irá apresentar igual número 

de elétrons. 

II. Falsa. A massa atômica da prata é de 109 u.  

III. Verdadeira. Como se trata de um átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons. 

IV. Falsa. A diferença é de 56.  

197
79

109
47

Au

n 197 79 118

Ag

n 109 47 62

118 62 56

= − =

= − =

− =

   

 

5. D 

A eletrização de partículas com carga positiva ocorre devido à perda de elétrons.   

 

6. C 

A diferença entre os radioisótopos mencionados é de dois nêutrons. 

258 260
z zMd Md

n 258 z

n' 260 z

n' n 260 z (258 z)

n' n 260 258 2

Diferença 2 nêutrons

= −

= −

− = − − −

− = − =

=

   

 

7. A 

I. Incorreta. 

1 5

2 2 6 2 6 2 4
24

4s 3d

2 2 6 2 6 1 5
24

Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d (configuração mais estável)

 

 

II. Incorreta. 

1 10

2 2 6 2 6 2 9
29

4s 3d

2 2 6 2 6 1 10
24

Cu : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d (configuração mais estável)
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III. Incorreta. 

2 2 6 2 6 2 6
26

camada
de valência

2 2 6 2 6 2
26

camada
de valência

Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 6

2 2 2 6 2 6 6
26

[Ar]

2 6
26

3d

Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 3d

Fe : [Ar] 3d

+

+

   

 

8. E 

Teremos: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4  

Número de elétrons: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 4 = 34 

Número de prótons = Número de elétrons = 34 

 

Camada de valência: 4s2 4p4 (6 elétrons de valência); pertence à família 6A. 

 

O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a + 1. 

      

+1 0 -1 

 

A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência (4s2 4p4) é a 4s.   

 

9. D 

Análise das afirmações: 

2 2 6 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p 4s (valência) 3d ( )       

I. Correta: o número atômico do ferro (Fe) é 26; 

II. Correta: o nível/subnível 63d (final da distribuição) contém os elétrons mais energéticos do átomo 

de ferro (Fe), no estado fundamental; 

III. Incorreta: o átomo de ferro (Fe), no nível/subnível 63d ( )      , possui 4 elétrons 

desemparelhados no estado fundamental; 

IV. Correta: o átomo de ferro (Fe) possui 2 elétrons de valência no nível 4 ( 24s   ), no estado 

fundamental.   
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10. D 

O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta número 

quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero: 

 

2 2 6 2 6 1
19

camada
de

valência

1

K : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

4s

n 4 (número quântico principal)

0 (número quântico secundário ou azimutal)

=



=
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Exercícios específicos sobre aspectos macroscópicos e atomística 

 

Exercícios 

 

1. O titânio, à temperatura ambiente, tem estrutura cristalina hexagonal compacta (figura 1), chamada de 

fase alfa, a qual é estável até 882 C;  acima dessa temperatura, a estrutura muda para cúbica de corpo 

centrado (figura 2), chamada de fase beta. O titânio não é tóxico, mas, apesar de fisiologicamente inerte, 

o pó é carcinogênico. Outra consequência importante da sua atoxidade é a utilização desse metal e suas 

ligas como biomaterial, devido à excelente resistência à corrosão e alta biocompatibilidade. 
Química Nova On-line, vol. 30, n.º 2, 2007. Adaptado. 

 

 
 

Na indústria, o titânio é obtido pelo processo Kroll, a partir do minério ilmenita ( )3FeTiO ,  processo 

representado pelas equações: 

 

3 2 4 3

4 2

2FeTiO 7C 6C 2TiC 2FeC 6CO

TiC 2Mg Ti 2MgC

+ + → + +

+ → +
 

 
Indique o nome do fenômeno que ocorre com o titânio por apresentar diferentes estruturas (figuras 1 e 

2), bastante comum em diversos outros elementos na natureza. Compare as diferenças nas 

propriedades do titânio e de seu minério quanto à condutividade térmica. 
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2. Analise o diagrama de fases registrado para uma substância obtida de um determinado extrato vegetal 

e as figuras de I a IV, que representam diferentes comportamentos das moléculas dessa substância. 

 

 
 

a) Qual o estado físico da substância nas condições de pressão e temperatura indicadas no diagrama 

pelos números 1, 2 e 3, respectivamente? 

b) Qual das figuras (I a IV) representa a substância em processo de fusão? Justifique sua escolha.  

   
 

3. Observe os diagramas de mudança de fases das substâncias puras A e B, submetidas às mesmas 

condições experimentais. 

 

 
 

Indique a substância que se funde mais rapidamente. Nomeie, também, o processo mais adequado para 

separar uma mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias, inicialmente à 

temperatura ambiente, justificando sua resposta.  

   
 

4. Seja um sistema formado por gás carbônico, suco de maracujá, água e gás oxigênio, responda: qual o 

número de fases e de componentes do sistema?  
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5. Considere as seguintes propriedades dos materiais: massa, volume, dureza, densidade, cor, 

transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e condutividade elétrica. 

a) Quais dessas propriedades são consideradas propriedades gerais dos materiais? Justifique sua 

resposta. 

b) Quais dessas propriedades devem, necessariamente, ser levadas em consideração para a escolha 

de um material a ser utilizado na confecção de panelas?  

  

 

6. O elemento X tem dois isótopos estáveis. Um de tais isótopos é isótono do nuclídeo 108
46Q  e isóbaro 

do nuclídeo 109
48Z .  Com base nestas informações responda: 

a) Qual o número atômico de X? 

b) A que grupo e período da Tabela Periódica pertence o elemento X? 

c) Qual a configuração eletrônica de X no estado fundamental? 

d) Quais são os números quânticos principal, azimutal e magnético do elétron desemparelhado na 

configuração descrita no item c?  

   

7. Um elemento M apresenta os isótopos 79M e 81M. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,90u, 

determine os percentuais de cada isótopo do elemento M.  

   

8. O número de elétrons do ânion 2X −  de um elemento X  é igual ao número de elétrons do átomo neutro 

de um gás nobre, esse átomo de gás nobre apresenta distribuição eletrônica igual a 2 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p  

e número de massa 40.  Diante disso, assinale o que for correto.  

(01) O número atômico do elemento X  é 16.     

(02) Para os átomos do elemento X,  o número quântico secundário dos elétrons do subnível 2p  é 2.     

(04) A eletrosfera dos átomos do elemento X  está dividida em 3  camadas ou níveis com energias 

definidas, onde se localizam os elétrons.    

(08) Átomos do elemento X  perdem 2  elétrons para adquirir a configuração 2X .−     

Soma: (       ) 

   
 

9. Quando um átomo está eletricamente neutro ele possui prótons e elétrons em igual número. Contudo, 

quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon. Baseado nisso, assinale 

o que for correto.  

(01) Um íon negativo é chamado de ânion e um íon positivo é chamado de cátion.    

(02) Quando o átomo neutro de sódio origina seu cátion monovalente, observa-se a diminuição de uma 

unidade em sua massa atômica.    

(04) O cátion Ca2+ (dado: Ca, Z = 20) é constituído por 20 prótons e 18 elétrons.    

(08) Dado que para o Cℓ, Z = 17, a distribuição eletrônica do ânion Cℓ– é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.    

Soma: (     ) 
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10. Assinale o que for correto.  

(01) A curva de aquecimento de uma substância pura em função do tempo é representada por uma 

função linear em todo o processo.    

(02) O processo de fusão de uma mistura eutética apresenta comportamento diferente do processo de 

fusão de uma substância pura.    

(04) Considerando o número atômico, o 26º termo da PA (3, 6, 9,12, )  corresponde ao elemento de 

configuração eletrônica 2 14 8[Xe]6s 4F 5d .     

(08) O elemento neutro com camada de valência 2 53s 3p  é mais denso que o elemento que apresenta 

camada de valência 2 55s 5p .     

(16) O elemento urânio (Z 92)=  possui dois elétrons na última camada e quatro elétrons no subnível 

mais energético.    

Soma: (      ) 
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Gabarito 

 
1. O nome do fenômeno que ocorre com o titânio é alotropia. 

O titânio metálico é considerado um bom condutor térmico, pois a ligação presente no retículo cristalino é 
metálica. Nesse caso, existem elétrons livres. 
O minério de urânio é um péssimo condutor de eletricidade, pois apresenta ligação iônica e, nesse caso, 
os íons ficam presos no retículo.  

 
2.  

a) A partir da análise do diagrama do ponto triplo, vem: 

 
 

b) A figura II representa a substância em processo de fusão (mudança do estado sólido para o líquido), 

pois com a elevação da temperatura as ligações entre as partículas (moléculas, íons) no estado sólido 

começam a se desfazerem e estas partículas passam a se movimentar mais livremente. 

 

   
 
3. A substância A se funde durante 15 minutos, enquanto a substância B se funde durante 20 minutos. Assim, 

podemos afirmar que a substância A se funde mais rapidamente.  

A temperatura ambiente em ambas as substâncias se encontram na fase líquida, com A apresentando 

ponto de ebulição 50°C e B apresentando ponto de ebulição 118°C. 

Nesse caso, a mistura homogênea deverá ser separada por destilação fracionada, recolhendo-se o líquido 

mais volátil.   

 
4. Duas fases e quatro componentes.   
 
5.  

a) Das propriedades citadas no enunciado da questão são gerais (comuns a todo e qualquer material): 

massa e volume. 

b) Propriedades que devem, necessariamente, ser levadas em consideração para a escolha de um 

material a ser utilizado na confecção de panelas, entre outras: temperatura de fusão, permeabilidade 

e dureza.   
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6.  

a) Um dos isótopos é isótono do nuclídeo 108
46Q  e isóbaro do nuclídeo 109

48Z ,  então: 

108
46

109
48

109
47

Q : 108 46 62 nêutrons

Z : pr ótons nêutrons 109

número de prótons do isótopo 109 62 47

O isótopo seria X, seu número atômico é 47.

− =

+ =

= − =
 

 
b) Grupo 11 ou I B: 

2 2 6 2 6 2 10 6 2 9
47

Grupo 11
ou IB

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d  

 
c) No estado fundamental, teremos: 

2 2 6 2 6 2 10 6 1 10
47

Configuração mais estável :

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
 

 
d) Teremos: 

15s

n (número quântico principal) 5

(número quântico secundário ou azimutal) 0

m (número quântico magnético) 0

=

=

=

   

 
7. P (79M) = 55% 

 

P (81M) = 45%   
 
8. 01 + 04 = 05. 

(01) Correta. O ânion 2X −  possui de acordo com a distribuição eletrônica 18 elétrons, caso ele se torne 

neutro ficará com 16 elétrons para 16 prótons. 

(02) Incorreta. O número quântico secundário do subnível p será 1. 

(04) Correta. O átomo X possui a configuração eletrônica: 2 2 6 2 41s 2s 2p 3s 3p ,  com 3 níveis ou camadas 

eletrônicas, com energias definidas, onde estão distribuídos os elétrons. 

(08) Incorreta. Os átomos do elemento X, ganham 2 elétrons para adquirir configuração 2X .−    

 
9. 01+ 04 + 08 = 13 

Análise das afirmações: 

(01) Correta. Íons são partículas carregadas eletricamente, os ânions são negativos e os cátions são 

positivos. 

(02) Incorreta. A perda de elétrons não provoca perda significativa de massa. 

(04) Correta. 

20Ca = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 = 20 e- 

20Ca2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = 18 e- 

(08) Correta. 

17Cℓ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 = 17 e- 

17Cℓ- = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = 18 e-   
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10. 04 + 16 = 20. 
(01) Incorreta. A curva de aquecimento de uma substância pura apresenta patamares de pureza, como 

ilustrado a seguir, não sendo portanto, linear. 

 
 

(02) Incorreta. Numa mistura eutética, o ponto de fusão é constante, semelhante até esse ponto a uma 

substância pura. A variação irá ocorrer apenas no ponto de ebulição que não será constante. 

 

(04) Correta. O 26º termo da sequência da PA de razão 3,  será: 

n 1

26

26

a a (n 1) r

a 3 (26 1) 3

a 3 75 78

= + − 

= + − 

= + =

 

 
A configuração eletrônica: 

2 14 8[Xe] 6s 4F 5d

Xe 54

54 2 14 8 78

=

+ + + =

 

 
Portanto, o 26º termo da PA dada é o mesmo do elemento química de configuração: 

2 14 8[Xe] 6s 4F 5d .  

 

(08) Correta. O elemento cuja camada de valência é 2 53s 3p  é o elemento de número atômico 17,  o cloro, 

e o elemento que apresenta camada de valência 2 55s 5p  é o elemento de número atômico 43,  o 

tecnécio, ou seja, este último é mais denso que o cloro, pois além do cloro ser um gás e o tecnécio 

um metal, o tecnécio se encontra na região central da tabela, onde os elementos mais densos se 

encontram. 

 

(16) Correta. O elemento urânio apresenta a configuração:   4 2
92U Rn  5f  7s ,=  ou seja, irá apresentar 2  

elétrons na última camada e 4  elétrons no subnível mais energético.   
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Modelos atômicos 

 

Resumo 

 

Modelo atômico de Dalton 

Em 1803, o químico inglês John Dalton (1766-1844) desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria 

retomando a antiga ideia de átomo (partícula indivisível) imaginada pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, 

por volta de 450 a.C. (matéria descontínua). Dalton foi muito habilidoso na elaboração de modelos mentais e 

na construção de representações físicas desses modelos. Ele utilizou pequenos círculos para representar os 

átomos dos diferentes elementos químicos. 
Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados* a seguir:  

I. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos. Os átomos 
não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo.  

II. As substâncias simples, ou elementos, são formadas de “átomos simples”, que são átomos isolados, 
pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os “átomos simples” são 
indivisíveis.  

III. As substâncias compostas são formadas de “átomos compostos”, capazes de se decomporem, 
durante as reações químicas, em “átomos simples”.  

IV. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas 
demais propriedades; átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e 
propriedades diferentes. A massa de um “átomo composto” é igual à soma das massas de todos os 
“átomos simples” componentes. 

 

Modelo atômico de Thomson 

Joseph John Thomson, trabalhando com raios catódicos, concluiu que eles eram parte integrante de 

toda espécie de matéria e os denominou elétrons. Mas havia outros pontos a considerar:  

• As cargas positivas conhecidas, isto é, os raios canal e as partículas alfa, tinham uma massa muito 

grande em relação à massa dos elétrons. Essa observação experimental levava à conclusão de que 

a maior parte da massa do átomo era devida às partículas positivas.  

• A matéria é eletricamente neutra e os elétrons possuem carga negativa; logo, o átomo deve possuir 

o equivalente de elétrons em carga positiva para que a carga total seja nula.  

• A matéria eventualmente adquire carga elétrica*. Isso significa que os elétrons não estão 

rigidamente presos no átomo e em certas condições podem ser transferidos de um átomo de uma 

substância para um átomo de outra substância.  

• Os átomos não são maciços e indivisíveis, conforme mostra o fenômeno da radioatividade. Com 

base nesse raciocínio, Thomson propôs seu modelo atômico: O átomo é uma esfera de carga 

elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica 

total é nula. 
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O modelo de Thomson explicou muitas propriedades da matéria que o modelo de Dalton não era capaz 

de explicar, como os fenômenos radioativos e os de natureza elétrica. Por exemplo, embora a matéria seja 

eletricamente neutra, alguns átomos ou grupos de átomos superficiais podem tornar-se eletrizados por fricção 

ou por transferência de elétrons. 

 

Modelo atômico de Rutherford  

Em 1893, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) foi estudar na Inglaterra, sob a orientação 

de Thomson, e começou a investigar as propriedades dos raios X e das emissões radioativas. Chegou à 

conclusão, junto com outros cientistas*, de que seria interessante usar as partículas alfa (de massa elevada em 

comparação às partículas beta) para bombardear átomos de outros elementos, como ouro, alumínio e cobre.  
Inicialmente o ouro foi o escolhido por ser um material inerte (pouco reativo). Esperava-se que a grande 

energia cinética das partículas alfa as faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro (de 

aproximadamente 10–4 mm de espessura), tal como uma bala de espingarda atravessa uma folha de papel 

sem ser rebatida por ela.  
O máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos desvios em suas trajetórias, 

já que o átomo era uma esfera carregada positivamente com elétrons distribuídos uniformemente por todo o 

seu volume (modelo de Thomson). Obter um padrão pelo qual as partículas alfa se desviavam era um modo de 

observar o interior do átomo e comprovar a adequação do modelo de Thomson. Esse experimento foi feito em 

1911. 
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O experimento de Rutherford 

 

• Uma amostra de polônio (elemento radioativo emissor de partículas alfa) foi colocada em uma 

cavidade funda de um bloco de chumbo (1) através de um pequeno orifício.  

• Como o chumbo não é atravessado pelas partículas alfa, elas só poderiam sair do bloco de chumbo 

pelo orifício. 

• Rutherford colocou mais algumas lâminas de chumbo com orifício central (2) na direção do bloco 

de chumbo, pretendendo com isso orientar o bombeamento das partículas alfa (3), emitidas pelo 

polônio, para uma lâmina de ouro (4) finíssima (≈10–4 mm).  

• Atrás e em volta da lâmina de ouro, Rutherford adaptou um anteparo móvel (5) recoberto com 

sulfeto de zinco (fluorescente), para registrar o caminho percorrido pelas partículas. Ao variar a 

posição do alvo em volta da lâmina de metal, Rutherford e seus colaboradores puderam observar 

que algumas cintilações surgiam para ângulos muito diferentes, alguns deles próximos de 180o. 

Essas cintilações indicavam que algumas partículas alfa haviam colidido frontalmente com um 

“objeto” extremamente denso. Vários experimentos permitiram reunir as observações em três 

pontos principais:  

• A maioria das partículas α atravessou a placa de ouro sem sofrer desvio considerável em sua 

trajetória. 

• Algumas partículas α (poucas) foram reba tidas na direção contrária ao choque.  

• Certas partículas α (poucas) sofreram um grande desvio em sua trajetória inicial. Interpretando os 

resultados de uma grande série de experimentos, a equipe de Rutherford chegou à conclusão de 

que o átomo não se parecia com uma esfera positiva com elétrons incrustados (como um “pudim 

de passas”). Os resultados das observações mostravam que:  

• o átomo contém imensos espaços vazios;  

• no centro do átomo existe um núcleo muito peque no e denso; 
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• o núcleo do átomo tem carga positiva, uma vez que as partículas alfa (positivas) foram repelidas ao 

passar perto do núcleo;  

• para equilibrar essa carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo orbitando numa região 

periférica denominada eletrosfera. Rutherford elaborou então um modelo de átomo semelhante a 

um minúsculo sistema planetário, em que os elétrons se distribuíam ao redor do núcleo como 

planetas em torno do Sol. Esse modelo foi útil em 1911 e até hoje pode explicar determinados 

fenômenos físicos. Mas, mesmo na época em que foi criado, apresentava contradições 

consideráveis, que impediam sua total aceitação. Como partículas de cargas opostas se atraem, os 

elétrons iriam perder energia gradualmente percorrendo uma espiral em direção ao núcleo e, à 

medida que isso ocorresse, emitiriam energia na forma de luz. 

 

O modelo atômico de Bohr 

O fato de os elementos químicos apresentarem espectros na forma de linhas, descontínuos, forneceu 

uma pista importante para a compreensão da estrutura dos átomos.  
Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), baseando-se no modelo de átomo de Rutherford, 

na teoria quântica da energia de Max Planck e nos espectros de linhas dos elementos (principalmente do 

hidrogênio), raciocinou que, se os átomos só emitem radiações de certos comprimentos de onda ou de certas 

frequências bem determinadas, e não de quaisquer valores, então os átomos só se apresentam em certos 

estados de energia bem determinados, que diferem uns dos outros por quantidades de energia múltiplas de um 

quantum. Esse raciocínio levou Bohr a propor os seguintes postulados:  

• O elétron move-se em órbitas circulares em torno de um núcleo atômico central. Para cada elétron 

de um átomo existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida – um 

nível de energia – que não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita.  

• Os espectros dos elementos são descontínuos porque os níveis de energia são quantizados, ou seja, 

só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron cujos valores são múltiplos inteiros 

do fóton (quantum de energia).  

 

Só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia 

múltiplos inteiros de um fóton.  

Com base nesses postulados, Bohr determinou as energias possíveis para o elétron do hidrogênio, bem 

como o raio das órbitas circulares associadas a cada uma dessas energias. Ele concluiu que o conjunto 

núcleo/elétron será mais estável (mais coeso) quanto mais próxima for a órbita permitida do elétron em relação 

ao núcleo. Assim, se atribuirmos a cada nível de energia n valores inteiros que vão de 1 até infinito, a energia do 

elétron que se move no nível n = 1 é menor que a energia do elétron que se move no nível n = 2, e assim por 

diante.  
Seguindo esse raciocínio em relação ao átomo de hidrogênio, o estado de menor energia ou estado 

fundamental para o seu único elétron é aquele em que n = 1. Todas as demais energias permitidas (demais 

valores de n) representam estados menos estáveis, que chamamos de estados ativados ou excitados. As 

conclusões mais importantes do trabalho de Bohr foram:  

• O átomo está no seu estado fundamental (mais estável) quando todos os seus elétrons estiverem 

se movimentando em seus respectivos níveis de menor energia.  

• Se um elétron no estado fundamental absorve um fóton (quantum de energia), ele “salta” para o nível 

de energia imediatamente superior e entra num estado ativado (logo, numa situação de 

instabilidade). 
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• Quando um elétron passa de um estado de energia elevada para um estado de energia menor, o 

elétron emite certa quantidade de energia radiante, sob forma de um fóton de comprimento de onda 

específico, relacionado com uma das linhas do espectro desse elemento. O modelo atômico de Bohr 

explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio, que possui apenas 1 elétron ao redor do núcleo, 

mas falhava ao explicar os átomos dos demais elementos. 

 

Estudos posteriores mostraram que as órbitas eletrônicas de todos os átomos conhecidos se agrupam 

em sete camadas eletrônicas, denominadas K, L, M, N, O, P, Q. Em cada camada, os elétrons possuem uma 

quantidade fixa de energia; por esse motivo, as camadas são também denominadas estados estacionários ou 

níveis de energia. Além disso, cada camada comporta um número máximo de elétrons, conforme é mostrado 

no esquema a seguir: 

 
 

O modelo atômico de Sommerfeld 

Quando um átomo possui mais de um elétron, esses elétrons passam a interagir uns com os outros (pela 

repulsão elétrica, por exemplo). Esse fato torna complexo determinar os níveis de energia em que os elétrons 

se movimentam e, também, o número de elétrons que podem se movimentar em cada nível de energia de modo 

a explicar corretamente o espectro de emissão dos elementos.  
Um primeiro passo para esclarecer essa questão foi o uso de espectroscópios de melhor resolução (mais 

potentes). Isso permitiu observar que as raias consideradas anteriormente constituídas por uma única linha 

eram, na realidade, um conjunto de linhas distintas muito próximas umas das outras. Estava descoberta a 

chamada estrutura fina dos espectros de emissão.  
O desdobramento das linhas do espectro indica que os níveis de energia (n) são constituídos por 

subníveis de energia (L) bastante próximos uns dos outros. Para explicar essa multiplicidade das raias 

espectrais verificadas experimentalmente, em 1915 o físico alemão Arnold Sommerfeld (1868-1951) deduziu 

algumas equações matemáticas, que indicavam:  
Cada nível de energia n está dividido em n subníveis, correspondentes a uma órbita circular e a n – 1 

órbitas elípticas de diferentes excentricidades. O núcleo do átomo ocupa um dos focos da elipse. 

• O primeiro nível (n = 1) possui apenas uma órbita circular (possui 1 subnível);  

• o segundo nível (n = 2) possui uma órbita circular e uma órbita elíptica (possui dois subníveis);  

• o terceiro nível (n = 3) possui uma órbita circular e duas órbitas elípticas (possui três subníveis), e 

assim por diante. 
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Exercícios 

 

1. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, α, conhecida como “experiência de Rutherford”, um 

feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores, 

colaboradores de Rutherford – Geiger e Marsden – observaram que um grande número dessas partículas 

atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. 

Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de 

um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com, praticamente, toda a massa do átomo. 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o 

modelo de Thomson. 

a) A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno número 

sofreria desvios muito pequenos.  

b) A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina.  

c) A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio.  

d) A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir 

atravessá-la. 

2. Uma das principais partículas atômicas é o elétron. Sua descoberta foi efetuada por J. J. Thomson em 

uma sala do Laboratório Cavendish, na Inglaterra, ao provocar descargas de elevada voltagem em gases 

bastante rarefeitos, contidos no interior de um tubo de vidro. 

 

 
No tubo de vidro “A”, observa-se que o fluxo de elétrons (raios catódicos) colide com um anteparo e projeta 

sua sombra na parede oposta do tubo. No tubo de vidro “B”, observa-se que o fluxo de elétrons (raios 

catódicos) movimenta um cata-vento de mica. No tubo de vidro “C”, observa-se que o fluxo de elétrons 

(raios catódicos) sofre uma deflexão para o lado onde foi colocada uma placa carregada positivamente. 

Observando os fenômenos que ocorrem nos tubos, podemos afirmar CORRETAMENTE que: 

(01) gases são bons condutores da corrente elétrica.  

(02) os elétrons possuem massa – são corpusculares.  

(04) os elétrons possuem carga elétrica negativa. 

(08) os elétrons partem do cátodo.  

(16) os elétrons se propagam em linha reta.  

(32) o cata-vento entrou em rotação devido ao impacto dos elétrons na sua superfície. 

Soma: (      ) 
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3. Dissolva NaCl em água. Em seguida, mergulhe um pedaço de madeira na solução, retire-o e deixe secar. 

Ao queimá-lo, aparece uma chama amarela. Esse fenômeno ocorre porque:  

a) o calor transfere a energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para 

níveis energéticos mais altos, emitindo luz.  

b) o calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para 

níveis energéticos mais baixos, emitindo luz.  

c) o calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para 

níveis energéticos mais altos. Quando esses elétrons “excitados” voltam aos níveis energéticos 

inferiores, eles devolvem a energia absorvida sob forma de luz.  

d) os elétrons, para não se deslocarem do seu nível energético, ao receberem calor, emitem luz. 

 
 

4. As alternativas a seguir referem-se ao modelo atômico de Sommerfeld. Identifique qual delas é falsa.  

a) Foi desenvolvido com base na observação de espectros de emissão de átomos mais complexos 

que o hidrogênio.  

b) Cada nível de energia n possui n subníveis.  

c) Cada nível n é constituído de uma órbita circular e (n – 1) órbitas elípticas de diferentes 

excentricidades.  

d) O núcleo do átomo também descreve uma trajetória determinada, ocupando em cada momento um 

dos focos da elipse descrita pelo movimento do elétron. e) A energia mecânica total do elétron é 

determinada pela distância que o elétron se encontra do núcleo (potencial) e pelo tipo de órbita que 

ele descreve (cinética). 

 

5. Cada elemento químico apresenta um espectro característico, e não há dois espectros iguais. O espectro 

é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo, conforme ilustração dos espectros dos 

átomos dos elementos hidrogênio, hélio e mercúrio. 

 

 
Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, assentado em postulados, cujo 

verdadeiro é: 

a) ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre 

as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. 

b) todo átomo possui um certo número de órbitas, com energia constante, chamadas estados 

estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia.  

c) os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas elípticas com energia variada.  

d) o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons (partículas negativas) 

incrustados em sua superfície. 
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6. Em 1903, o físico alemão Philipp Eduard Anton Lénard (1862-1947), da universidade de Heidelberg, 

sugeriu um modelo atômico formado por pares de cargas positivas e negativas, aos quais chamou de 

“dinamidas”. Esses pares de cargas ficariam em blocos flutuantes no espaço. Em 1904, o físico Hantaro 

Nagaoka (1865-1950) publicou no Japão um modelo de átomo surpreendentemente moderno para a 

época. Nagaoka sugeriu que o átomo era constituído de um anel de elétrons ao redor de um centro muito 

denso; comparou o átomo com o planeta Saturno e seus respectivos anéis, que permanecem estáveis 

porque o planeta é bastante denso para mantê-los em suas órbitas. 

 
Em relação a esse assunto, explique brevemente:  

a) O que são modelos.  

b) Por que o modelo de Dalton precisou ser aperfeiçoado.  

c) Por que o modelo de Thomson foi aperfeiçoado. 

 
 

7. O colorido dos fogos de artifício resulta da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons. Ao 

absorverem energia, os elétrons saltam de uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada. Ao 

retornarem a órbitas de menor energia, emitem radiação eletromagnética – ou seja de determinada 

frequência. A cor (frequência) da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É correto 

afirmar que esse fenômeno pode ser explicado, satisfatoriamente, pelo modelo atômico de:  

a) Bohr.  

b) Dalton.  

c) Rutherford.  

d) Thomson. 
 
 

8. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis.  

I. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas (1897).  

II. O átomo é uma esfera maciça (1808).  

III. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera (1911).  

 

a) I – Dalton, II – Rutherford e III – Thomson.  

b) I – Thomson, II – Dalton e III – Rutherford.  

c) I – Dalton, II – Thomson e III – Rutherford.  

d) I – Rutherford, II – Thomson e III – Dalton.  

e) I – Thomson, II – Rutherford e III – Dalton. 
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9. O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram 

observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que os 

explicassem.  

Fatos observados  

I. Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases 

rarefeitos.  

II. Determinação das leis ponderais das combinações químicas.  

III. Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento).  

IV. Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas alfa.  

 

Características do modelo atômico  

1. Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.  

2. Átomos com núcleo denso e positivo, rodeados pelos elétrons negativos.  

3. Átomos com uma esfera positiva onde estão distribuídas, uniformemente, as partículas negativas. 

4. Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares – 

denominadas níveis – com valor determinado de energia. A associação correta entre o fato 

observado e o modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:  

a) I – 3; II – 1; III – 2; IV – 4  

b) I – 1; II – 2; III – 4; IV – 3  

c) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2  

d) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3  

e) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2 

 
 

10. Os diversos modelos para o átomo diferem quanto às suas potencialidades para explicar fenômenos e 

resultados experimentais. Em todas as alternativas, o modelo atômico está corretamente associado a 

um resultado experimental que ele pode explicar, exceto em:  

a) O modelo de Rutherford explica por que algumas partículas alfam não conseguem atravessar uma 

lâmina metálica fina e sofrem fortes desvios.  

b) O modelo de Thomson explica por que a dissolução de cloreto de sódio em água produz uma 

solução que conduz eletricidade.  

c) O modelo de Dalton explica por que um gás, submetido a uma grande diferença de potencial elétrico, 

se torna condutor de eletricidade.  

d) O modelo de Dalton explica por que a proporção em massa dos elementos de um composto é 

definida. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. São corretas as afirmativas: 02; 04; 08; 16; 32.  

Resposta: 62.  

01. Falsa. Os gases, em condições ambientes, não são bons condutores de corrente elétrica. 

  

3. C 

Ao receber energia, os elétrons da última camada são deslocados para níveis mais externos (camadas de 

maior energia). Ao retornar à posição de origem, esses elétrons emitem energia na forma de luz visível ou 

na forma de radiação ultravioleta. 

 

4. D 

Não existe uma trajetória determinada para o núcleo do átomo. De acordo com o modelo de Sommerfeld, 

a eletrosfera está dividida em n níveis de energia, e cada nível de energia está dividido em n subníveis. A 

cada nível n correspondem uma órbita circular e (n – 1) órbitas elípticas. O núcleo atômico ocupa um dos 

focos dessas elipses, cujo plano pode tomar uma orientação qualquer no espaço. 

 

5. B 

Um dos postulados do modelo atômico de Bohr afirma que: “todo átomo possui um certo número de órbitas, 

com energia constante, chamadas estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem 

perder nem ganhar energia”. Ao receber energia, o elétron salta para um nível mais externo (mais energético). 

Ao cessar a emissão de energia, o elétron volta para o nível mais interno (menos energético), emitindo 

energia na forma de luz (visível ou não). 

 

6.  

a) O modelo é uma imagem mental que o cientista utiliza para explicar uma teoria a respeito de um 

fenômeno que não pode ser observado diretamente. Os modelos ilustram a teoria ajudando a explicá-

la, mas não possuem necessariamente uma existência física real.  

b) Por causa da descoberta dos elétrons, dos prótons e da radioatividade (o átomo não é indivisível).  

c) Porque o resultado do experimento de Rutherford foi diferente do esperado. Esperava-se que a grande 

energia cinética das partículas alfa as faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro (de 10–4 

mm de espessura), tal como uma bala de espingarda atravessa uma folha de papel sem ser rebatida 

por ela. O máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos desvios em suas 

trajetórias, já que o átomo era uma esfera carregada positivamente com elétrons distribuídos 

uniforme mente por todo o seu volume (modelo de Thomson). O que ocorreu na realidade foi que a 

maioria das partículas α atravessou a placa de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória, 

mas algumas partículas α (poucas) foram rebatidas na direção contrária ao choque e outras sofreram 

um grande desvio em sua trajetória inicial. 

 

7. A 

As explicações estão de acordo com o modelo atômico de Bohr. 
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8. B 

I. O átomo não é indivisível, e a matéria possui propriedades elétricas (1897): Thomson.  

II. O átomo é uma esfera maciça (1808): Dalton.  

III. O átomo é formado por duas regiões, denominadas núcleo e eletrosfera (1911): Rutherford. 

 

9. C 

As investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos 

culminaram com o modelo atômico de Thomson: átomos com uma esfera positiva onde estão distribuídas, 

uniformemente, as partículas negativas.  

As determinações das leis ponderais das combinações químicas foram explicadas pelo modelo atômico 

de Dalton: átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.  

A análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento) foi 

explicada pelo modelo atômico de Bohr: átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em 

trajetórias circulares – denominadas níveis – com valor determinado de energia. Estudos sobre 

radioatividade e dispersão de partículas alfa foram explicados pelo modelo atômico de Rutherford: átomos 

com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos. 

 

10. C 

Dalton supunha o átomo maciço e indivisível. Seu modelo atômico não explicava fenômenos como a 

condução de eletricidade. 
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Interpretação do Tema e Planejamento do Texto 
 

 

Resumo 

 

Você já esteve ou se imaginou em uma situação-limite como o momento da realização da prova de 

Redação no vestibular? É fácil imaginar os “estágios” dessa ocasião tão peculiar em nossas vidas: certa 

tensão no ar, o silêncio imperando na sala, os minutos do relógio passando tão lenta e, ao mesmo tempo, tão 

rapidamente, num paradoxo angustiante. Nesse contexto, apenas um aspecto vem a sua mente: resolver a 

prova a todo custo! Escrever é a regra do jogo, e você deve fazer isso de forma consciente, constante e 

organizada. Então, você começa a escrever tudo aquilo que foi aprendido, todas as referências lidas, todas as 

reflexões feitas em sala de aula...  Enfim, tudo o que você sabe e que diga respeito ao tema proposto pela 

banca. Desse modo, a nota atribuída pelo corretor será boa, certo? Errado. Infelizmente, a melhor estratégia 

não é a descrita acima. 

 De fato, uma prova de Redação só será corrigida se houver um “caderno de respostas” devidamente 

preenchido. No entanto, os alunos têm a (falsa) impressão de que somente no momento em que a caneta é 

utilizada na folha de prova é que esta está sendo resolvida. Na verdade, a tarefa de produção textual é muito 

mais complexa, e necessita de uma fase “pré-textual” talvez até mais demorada que a fase de escritura em 

si.  Explique-se: do mesmo modo que um edifício ou uma viagem, para darem certo, devem ser pensados e 

planejados com antecedência (quantos pavimentos vão existir, o perímetro a ser construído, a disposição dos 

cômodos, entre outros, no caso do edifício; o meio de transporte utilizado, o número de dias, a programação 

a ser “conferida”, no caso da viagem), um texto também só produzirá o efeito esperado se tiver passado por 

uma fase de preparação.  Essa fase pode ser dividida, para fins didáticos, em quatro etapas distintas, que, se 

percorridas com o devido cuidado, permitirão ao candidato um gigantesco salto de qualidade no que tange à 

apreciação da banca. Vamos a elas? 

 

As Etapas de Preparação 

 

Etapa 1: Interpretação da proposta de tema.  

 

 É preciso ressaltar, antes de tudo, que a primeira etapa talvez seja a mais importante de todas. Isso 

porque, se o candidato não tiver conseguido apreender na totalidade aquilo que a banca colocou em 

discussão, sempre será aplicado algum tipo de penalidade. Essa “falha” do vestibulando é o que chamamos 

de fuga ao tema. A fuga pode ser total ou parcial: no primeiro caso, a redação é anulada pela banca (como 

corrigir um texto que não versa sobre o que foi pedido? Como compará-lo com os demais?) e, obviamente, a 

nota correspondente é zero; no segundo caso, as possibilidades de erro são inúmeras, com as penalizações 

variando na mesma medida.  

 Para que esse tipo de problema não ocorra, é preciso que nos atenhamos a aspectos extremamente 

importantes, abaixo discriminados. 
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1) Dê atenção total a cada uma das palavras que compõem o tema. A banca teve cerca de um ano para 
pensar na proposta e, se aquelas palavras foram utilizadas, cada uma delas desempenha uma função 
específica dentro do contexto. Para que a apreensão dos sentidos da proposta seja completa – 
impedindo que ocorra fuga ao tema – esses sentidos específicos devem ser inter-relacionados para 
a composição do todo. 

 

2) Muito cuidado para não confundir tema e assunto. A falta de distinção pode levar o aluno a uma falha 
bastante grave. O assunto pode ser uma referência genérica ou um fato específico; o que o diferencia 
do tema é que este último é uma discussão direcionada, construída a partir do assunto escolhido. 
Para maior entendimento, observe os exemplos abaixo: 

 

Ex. 1 – Assunto: educação dos surdos  

Tema: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. (ENEM 2017)  

 

Ex. 2 – Assunto: intolerância religiosa 

Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. (ENEM 2016)  

 

 Em ambos os exemplos, fica clara a distinção entre tema e assunto. No primeiro, o assunto vem com 

uma referência genérica (educação dos surdos), enquanto o tema traz uma discussão mais direcionada, um 

recorte em que se questionam os desafios na formação educacional dos surdos, delimitando o Brasil como 

o espaço de análise. No segundo, os casos de intolerância religiosa divulgados em 2016 é o assunto usado 

como pretexto para trazer à tona a verdadeira discussão: os caminhos para combater, nos dias de hoje, a 

intolerância religiosa no Brasil. 

 

Etapa 2: Listagem de ideias, exemplos, referências e argumentos. 

 

 Em síntese, nesta etapa você deve elencar em uma folha de ‘rascunho’ toda e qualquer referência que 

sobrevier acerca do tema abordado. É o que chamamos de brainstorm – tempestade cerebral. Esse trabalho 

possui dupla função: primeiro, impedir que uma boa ideia seja esquecida no momento de escritura do texto; 

segundo, permitir ao candidato que suas referências sobre o tema sejam mais bem visualizadas e, com isso, 

a organização das mesmas possa ser mais eficiente. 

 

Etapa 3: Organização e seleção das ideias. 

 

 Neste momento, você já “passou para o papel” todo o seu conhecimento sobre a proposta de tema. 

Como você está bem preparado, as referências são muitas e é praticamente impossível que todas elas façam 

parte do texto final, sob pena de este tornar-se muito superficial. Por isso, deve-se proceder à seleção das 

melhores ideias, organizadas e associadas entre si, de modo a que a máxima coerência possível seja obtida. 
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Etapa 4: Roteiro da redação.  

 

 Trata-se do último momento pré-textual. Depois de todo o processo anterior, você já deve ter 

percebido que alguns “parágrafos” começam a se definir. Agora, é necessário preparar as linhas gerais da 

introdução, a ordem mais adequada para os parágrafos argumentativos que vão compor o desenvolvimento 

e o encaminhamento da conclusão.  

 

 Somente depois de observadas essas quatro etapas é que o candidato deverá começar a escrever. 

Lembre-se: quanto mais tempo for investido no planejamento do texto, menos tempo será gasto na escritura 

propriamente dita. Isso porque um texto bem planejado “flui” muito mais do que aquele feito “na hora” - em 

que o aluno acaba “empacando” inúmeras vezes. 

 

Dica: O “descanso" do texto 

 

 Nos meios acadêmico e literário, fala-se muito do processo de “deixar o texto dormir” ou “colocar o 

texto para descansar”. Em poucas palavras, isso significa que devemos, em certo momento, deixar a nossa 

produção de lado por um instante, a fim de avaliá-la com certo distanciamento, certa frieza, facilitando a 

identificação de erros. 

 

 Na redação do vestibular, essa estratégia é bem interessante, uma vez que o aluno, depois de tanto 

ler o mesmo texto pronto, não percebe muitos defeitos na argumentação e na própria forma (letras “comidas”, 

pontuações equivocadas, palavras repetidas, etc).  

 

 O processo é simples: o candidato pode finalizar a etapa de rascunho, deixar o texto de lado e se 

dedicar a certo número de questões da prova. Depois de algum tempo, pode, por fim, voltar ao texto e, com 

certeza, perceberá os problemas antes escondidos e deixará a redação mais “polida”. Experimente fazer isso. 
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Exercícios 

 

Levando em consideração as etapas aprendidas, como se estivesse em uma prova de vestibular, produza 

um planejamento de texto de acordo com os seguintes temas: 

 

Tema 1 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de 

conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

Liberdade Sem Fio 

 

A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano – assim como 

saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de wi-fi, 

organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda 

não chega, com acesso livre e gratuito. 
ROSA, G.; SANTOS, P. Galileu. Nº 240, jul. 2011 (fragmento). 

 

 

TEXTO II 

A internet tem ouvidos e memória 

 

Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já 

passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No 

Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo on-line em redes sociais. A grande maioria dos 

internautas (72%, de acordo com o Ibope Mídia) pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. “Faz 

parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter 

uma identidade ou um número de telefone no passado”, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, 

empresa de monitoração e análise de mídias. 

As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar 

reputações. Um dos maiores desafios dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica nela. 

Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um 

ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem 

se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que, por impulso, se 

exaltam e cometem gafes podem pagar caro. 
Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 30 jun. 2011 (adaptado). 

 

http://www/
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TEXTO III 

 

 

 

 

Tema 2 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema Publicidade infantil em questão 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  

 

 A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, 

emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), deu início a um 

verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na 

continuidade das propagandas dirigidas a esse público.  

 Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda 

dirigida à criança que tem “a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço” e que 

utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, 

oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças.  

 Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de 

anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam 

a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do Conanda para legislar sobre publicidade 

e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a 

autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) já seria uma 

forma de controlar e evitar abusos.  

IDOETA, P. A.; BARBA, M. D. A publicidade infantil deve ser proibida? Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 23 maio 2014 

(adaptado). 
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TEXTO II  

 

 

 

TEXTO III  

 

Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para 

compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do 

futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e 

consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo.  

SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing: informações essenciais para proteger as crianças dos apelos do 

marketing infantil. São Paulo: Summus, 2012 (adaptado). 

 

A partir da leitura dos temas apresentados:  

 

1. Identifique o assunto das propostas temáticas. 
  

2. Faça a interpretação dos temas.  
 

3. Liste ideias, argumentos, referências e exemplos. 
 

4. Organize as ideias selecionadas. 
 

5. Esboce o roteiro da redação.  
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Como se você estivesse em uma prova, produza planejamentos textuais para cada um dos temas abaixo, 

levando em consideração todas as suas etapas. 

 

TEXTO I 

 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 

suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

 Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 

educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 

negligência e discriminação.  

 Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar: [...] 

 IV – oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 

portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; [...] 

 XII – oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de 

forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. 

BRASIL Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 9 jun. 2017 (fragmento).  

 

 

 

 

TEXTO IV  

 

 No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom 

Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga 

capital do País, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola funciona o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (Ines). Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo.  

http://www.planalto.gov.br/
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 Contudo, foi somente em 2001, por meio da sanção da Lei nº 10.436, que a Língua Portuguesa de 

Sinais (Libras) foi reconhecida como segunda língua oficial no País. A legislação determinou também que 

devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços 

públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação 

objetiva.  

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 9 jun. 2017 (adaptado).  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, apresentando proposta de intervenção 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para a defesa de seu ponto de vista. 

 

A partir da leitura da coletânea de textos e da frase-tema: 

 

6.  Identifique o assunto da proposta temática. 
 

7. Faça a interpretação do tema. 
 

8. Sintetize as informações presentes no texto I.  
 

9. Sintetize as informações presentes no texto II.  
 

10. Sintetize as informações presentes no texto III. 
 

11. Sintetize as informações presentes no texto IV. 
 

12. Liste ideias, argumentos, referências e exemplos. 
 

13. Organize as ideias selecionadas. 
 

14. Esboce o roteiro da redação.  
 

  

http://www.brasil.gov.br/
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Gabarito 

 

1. Tema 1: Assunto – internet   

Tema 2: Assunto – publicidade infantil 

  

2. Tema 1: Por meio da leitura da frase-tema é possível perceber o recorte feito pela banca. O assunto é 

sobre a internet, mas o tema pede que seja analisado os limites entre o que é público e o que é privado 

em uma local (redes sociais), por meio da internet onde tudo se torna público e questiona o aluno a pensar 

se existe privacidade nesse meio, em pleno século XXI (recorte temporal). 

Tema 2: O segundo exemplo apresenta como assunto a publicidade infantil e o tema possui apenas o 

recorte no cenário brasileiro.  Dessa forma, o aluno deveria, com auxílio da coletânea de textos, identificar 

um caminho a ser seguido. No primeiro texto da coletânea, fala-se sobre as publicidades persuasivas 

direcionadas às crianças que são consideradas abusivas.  O texto II apresenta um gráfico sobre a 

publicidade para as crianças no mundo e informa que no Brasil há uma autorregulamentação, pois como 

não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo. Já no texto III, aborda sobre como 

a criança deve ser preparada para receber informações para poder tornar-se um consumidor no futuro. 

Levando em consideração as informações analisadas, deveria ser pensado sobre como o Brasil não 

possui leis para a publicidade infantil e a propagandas abusivas que visam persuadir os seus leitores 

(crianças).    

 

3. Tema 1: todas as pessoas estão conectadas no século xxi; ativos em redes sociais (twitter, facebook, 

instagram); excesso de exposição; falta de privacidade.  

Tema 2: excesso de publicidades infantis persuasivas em mídias (TV, internet); comerciais de produtos 

infantis com referência à personagens infantis; restaurantes fast-foods com brinquedos; falta de leis que 

regulamentem a publicidade para crianças no Brasil. 

 

4. Tema 1: a internet tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas; o tempo gasto conectado 

é maior do que outras atividades; não  há mais limites entre o que é privado e público na internet; alta 

exposição. 

Tema 2:  falta de regulamentação das publicidades infantis, excesso de publicidade voltada para as 

crianças.  

 

5. Tema 1: Introdução – a internet tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas;  

Argumento 1 – o tempo gasto conectado é maior do que outras atividades;  

Argumento 2 – não há limites entre o que é público e o privado devido à alta exposição na internet;  

Solução – promoção de campanhas publicitárias que incentivem a diminuição do tempo gasto na internet 

com o objetivo de promover também a reflexão sobre a exposição excessiva na rede. 

Tema 2: Introdução – existem, hoje, muitas propagandas voltadas ao público infantil seja de alimentos à 

brinquedos.  

Argumento 1 – não há regulamentação de leis sobre as publicidades direcionadas às crianças;  

Argumento 2 – devido à falta de maturidade, as crianças não conseguem bloquear a persuasão feita pelas 

publicidades. 
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Solução – o governo deve criar uma lei efetiva e é papel da família promover o senso crítico da criança 

como futuro consumidor.  

 

6. Educação dos surdos.  

 

7. A frase-tema apresentada faz um recorte para que seja abordado os desafios que os surdos enfrentam 

na formação educacional e apresentando o Brasil como o espaço de análise acerca desse problema.  

 

8. O texto I é um fragmento da Lei nº 13.146 que aborda os direitos à educação. Nela é previsto que a 

educação é um direito da pessoa com deficiência assegurado em um sistema inclusivo sendo dever do 

Estado, da família e da comunidade escolar assegurar educação de qualidade a eles. Além disso, deve-

se garantir educação bilíngue, em Libras como primeira língua; oferta de ensino do Sistema Braille e uso 

de recursos de tecnologia com o objetivo de promover a autonomia e participação dos alunos.  

 

9. De acordo com o gráfico apresentado no texto II, desde o ano de 2011 há uma queda no número de 

matrícula de surdos na Educação Básica tanto em classes comuns, quanto em classes especiais ou em 

escolas inclusivas.  

 

10. A publicidade do texto III apresenta a informação que um homem surdo possui pós-graduação, ou seja, 

conseguiu uma continuidade em sua formação, entretanto, questiona se nas empresas há espaço para 

pessoas com deficiência (PCD). 

 

11. No texto IV é apresentado informações sobre o percurso percorrido ao longo dos anos pelos surdos. 

Apresenta o dia 26 de setembro como Dia do Surdo, visto que, em 1857, essa data foi importante pela 

criação da primeira escola  de educação de meninos surdos, hoje, atual Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (Ines), além de apresentar que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a segunda língua oficial 

do país desde 2012. 

 

12. Constituição - liberdade e igualdade; Princípio de Equidade de Aristóteles; uma escola específica para 

surdos no RJ - Ines; licenciatura - disciplina de libras obrigatória; poucas escolas oferecem Libras como 

disciplina aos alunos do Ensino Fundamental; Paulo Freire – escola como instituição integradora e crítica 

aos estudantes. 

 

13. Liberdade e igualdade não são aplicadas na prática; o futuro professor precisa saber Libras, mas não 

adianta somente o professor se os alunos não forem bilíngues também; poucas escolas especializadas 

no ensino de alunos surdos além de serem restritas à região metropolitana; falta de oportunidades para 

continuar a formação acadêmica. 

 

14. Introdução: Pilares da democracia (liberdade e igualdade) + as máximas não são aplicadas; 

Argumento 1: Obstáculo na formação dos profissionais especializados. 

Argumento 2: Barreiras na inclusão dos surdos no ambiente escolar. 

Solução: Ensino de LIBRAS obrigatório desde o EFII e capacitação e formação contínua aos profissionais 

da educação.  
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Marx e o trabalho 

 

Resumo 

 

Filosofia de caráter revolucionário 

Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal objetivo 

da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de filosofia da 

práxis (“práxis”, em grego, significa “ação”). Um dos grandes teóricos do socialismo científico, Marx acreditava 

que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

“Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de maneiras diferentes. O que importa, 

porém, é transformá-lo” (11ª Tese contra Feuerbach) 

 

Materialismo histórico  

Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos os 

elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em outras 

palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura econômica, pelo 

modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de uma dada civilização, 

como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., seriam tão somente reflexos, 

diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o trabalho a atividade mais 

fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a economia, que é a organização 

do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não à toa, Marx é tachado como um 

pensador economicista 

“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode 

resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e 

independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência” (Prefácio para a 

Crítica da Economia Política) 

 

Luta de classes 

Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs a 

passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, de 

classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 
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“A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e 

escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor e o 

oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, ora 

disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade ou 

pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui 

uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em 

dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam – a burguesia e o proletariado” (Manifesto do 

Partido Comunista). 

 Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é a 

luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas 

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande diferença 

entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, todos os 

elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o fornecimento de 

energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui unicamente sua força de 

trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou físicas. No capitalismo, o 

que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os proletários, precisando sobreviver, 

vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de uma quantia em dinheiro, denominada 

salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses põem suas empresas em 

funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, pois, 

segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram os 

trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa lucra, o 

burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é chamado 

por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês está 

tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são 

interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, 

outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 

Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação 

(“coisificação”). Seu salário, aquilo com que irá sustentar a si e aos seus, passa a ser definido simplesmente 

pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o 

proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste no 

fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no trabalho 
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não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um meio de 

subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade humana mais 

importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 

“O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer 

parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um 

sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas 

mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu 

tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, é 

trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras 

necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja compulsão física ou 

outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si 

mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho para o 

trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele meso mas trabalho para outrem, por no trabalho ele não 

se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa.” (Manuscritos econômico-filosóficos) 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada dos 

meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, mas de 

onde todos também seriam donos. 
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Exercícios 

 

1. Observe o trecho da música “Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho, e perceba que sua análise pode 

nos levar a discutir o conceito de alienação. 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonha com melhores tempos idos 

Contemplam essa vida numa cela... 

Espera nova possibilidade 

De ver este mundo se acabar 

A Arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar 

 

Seguindo o pensamento de Karl Marx, veremos que a alienação se dá em uma situação determinada que 

gera toda uma gama de desdobramentos e consequências. Tal situação ocorre na esfera 

a) religiosa, por meio das concepções escatológicas.    

b) cientifica, com a ampliação do conhecimento.    

c) política, por meio da organização partidária.    

d) cultural, com o avanço da cultura de massa.    

e) produtiva, a partir das relações de produção.  

 

2. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo 

capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição 

de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No 

que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 

a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo 

aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes o 

defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. 

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as 

ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 

revolução socialista. 

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista 

de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada 

materialismo histórico. 

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a 

importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. 
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3. TEXTO I 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

“Tu tá aí admirado 

Ou tá querendo roubar?” 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer. 

BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento). 

 

TEXTO II 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse 

fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe 

como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 

 

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 

a) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 

b) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção 

de bens e serviços. 

c) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. 

d) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

e) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 
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4. “I. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas de 

classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e 

companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 

ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 

revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito”  

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-1883) como se originam as classes sociais? 

a) As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.    

b) As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.    

c) As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.    

d) As classes sociais se originam da divisão do trabalho.    

e) As classes sociais se originam da divisão das riquezas.    

 

5. Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades – mais dinheiro, mais prestígio, mais 

poder, mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam divisões na sociedade 

– divisões com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles no topo dessas divisões 

querem manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível inferior querem mais e devem viver em 

um estado constante de raiva e frustração [...]. Assim, a desigualdade é uma máquina que produz tensão 

nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos movimentos sociais, protestos, tumultos e 

revoluções. As sociedades podem, por um período de tempo, abafar essas forças separatistas, mas, se 

as severas desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão e, às vezes, dominarão a vida social.  

TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111.  (Adaptado). 

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir:  

a) no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça, 

segundo a qual todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter oportunidades 

iguais; essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira.  

b) segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo 

capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu 

poder e seus privilégios.  

c) a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos 

membros de uma sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e 

organizacionais semelhantes.  

d) a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e o 

não ter e envolve mais do que a ordem econômica.  
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6. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar 

as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia 

adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que 

deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses 

de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que  

a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da 

realidade conforme os interesses da classe dominante.  

b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no 

processo de emancipação da classe trabalhadora.  

c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual 

principalmente dos indivíduos da classe dominante.  

d) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, 

mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista. 

 

7. Marx e Engels, em seu Manifesto do Partido Comunista consideram que “a nossa época, a época da 

burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade divide-se cada 

vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a 

burguesia e o proletariado.” 

Disponível em: http://www.culturabrasil.org/manifestocomunista.htm 

Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o proletariado. 

a) Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção, e o proletariado é desprovido de 

liberdade para vender sua força de trabalho.    

b) Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a produção de 

mercadorias, e o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura.    

c) Os burgueses são os grandes proprietários de terras, e o proletariado detém o poder social e 

econômico.    

d) Os burgueses são os detentores dos meios de produção, e o proletariado vende sua força de 

trabalho.    
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8. Para entender os conflitos sociais nas sociedades modernas, Karl Marx (1818-1883) defendeu a 

importância de estudar como ocorrem as relações entre as diferentes classes sociais de uma 

determinada sociedade. De acordo com o professor Everaldo Lorensetti, “Segundo Marx, a burguesia 

tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e também obteve o controle do Estado [...] criando leis 

para proteger a propriedade privada (particular) e manter-se no poder; [...] Enquanto isso, a classe 

assalariada (os proletários), sem os meios de produção e voz política na sociedade, transformava-se em 

parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois ofereciam mão de obra para as fábricas”  

LORENSETTI, E. Sociologia –Ensino Médio, Curitiba, SEED-PR, 2006, p. 44.  

De acordo com o texto acima, é correto afirmar: 

(01) As classes sociais são grupos humanos formados por pessoas pobres ou por pessoas ricas. A 

existência dessas classes na história é determinada pela vontade divina. 

(02) O conceito científico de “classes sociais” se refere à existência de grupos humanos compostos por 

raças e etnias diferentes e que competem entre si pelo domínio da sociedade. 

(04) O conceito de “classes sociais” utilizado por Karl Marx se baseia no estudo das relações sociais entre 

proprietários dos meios de produção e trabalhadores assalariados sem a propriedade dos 

mesmos meios. 

(08) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada ou proletariado pode economizar o 

salário que recebe no final do mês e também se tornar proprietária dos meios de produção, 

encerrando assim a luta entre as classes sociais. 

(16) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada é a responsável pelo enriquecimento 

da burguesia, pois é ela que fornece a mão de obra que realiza o trabalho nas fábricas.  

Soma: (     ) 

 

9. Unimontes (2015) Para Karl Marx (1818-1883), no processo produtivo, o trabalhador gera o valor 

equivalente a seu salário, que é o tempo de trabalho necessário, mas também cria valor com o tempo de 

trabalho excedente, que é apropriado pelo proprietário do capital. Embora o processo de venda da força 

de trabalho por um salário apareça como um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o trabalhador 

pode produzir durante o tempo em que trabalha para aquele que o contrata é um valor superior àquele 

pelo qual vende suas capacidades. 

Assinale a alternativa que define essa proposição. 

a) Mais-valia. 

b) Modo de produção. 

c) Materialismo histórico. 

d) Trabalho concreto 
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10. Fundador do materialismo histórico, Karl Marx (1818-1883) defendia que a tendência do modo capitalista 

de produção é separar cada vez mais o trabalhador e os meios de produção. Na perspectiva teórica de 

Marx, é INCORRETO afirmar que 

a) a sociedade capitalista é a fase final da história da humanidade, em que as classes sociais – 

especialmente o proletariado – desenvolvem toda sua potencialidade por meio da revolução 

tecnológica, assegurando mais liberdade aos indivíduos modernos. 

b) o postulado básico do marxismo é o determinismo econômico, segundo o qual as condições 

econômicas são fundamentais no desenvolvimento da sociedade. 

c) a divisão social do trabalho reproduz modos de segmentação da sociedade, resultando em 

desigualdades e exploração de uma classe social sobre a outra. 

d) a procura do lucro é intrínseca ao capitalismo, cujo objetivo do capital não é apenas satisfazer 

determinadas necessidades, mas produzir mais-valia. 
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Gabarito 

 

1. E 

A alienação se dá na exclusão do trabalhar do processo produtivo.Ele não decide o que produzir, não 

conhece todo processo e muitas vezes nem pode consumir o que produz. o trabalhar oferece apenas sua 

força de trabalho, sendo assim reificado pelo sistema. 

 

2. C 

Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico ou seja, tratando a 

economia como base da história de qualquer sociedade. 

 

3. E 

Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminuem a 

desigualdade social, o contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto maior 

for a riqueza, maior será a exploração. 

 

4. D  

A divisão social é oriunda da divisão do trabalho. Há duas classes: burguesia (donos dos meios de 

produção) e proletariado (trabalhadores que vendem sua força de trabalho) 

 

5. B 

Marx acredita que a desigualdade social é fruto da posse desigual dos meios de produção. Sendo assim, 

os donos dos meios de produção são capazes de manipular os símbolos culturais por meio da ideologia. 

 

6. D  

Ideologia é o mascaramento da realidade. O homem pensa que está vendo a realidade tal como ela é, mas 

na verdade está sendo enganado pela teia ideológica da classe dominante. A frase " o trabalho dignifica o 

homem" dá ao proletária a falsa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, quando na verdade ele é 

explorado e alienado. 

 

7. D 

Embora sejamos muitas vezes confundidos, levados a achar que a diferença entre burgues e proletário é 

a riqueza, não foi isso que Marx defendeu. Burguês é o dono do meio de produção; pode ser uma padaria 

ou uma multinacional, os dois são burgueses. O proletário é todo indivíduo que vende sua força de trabalho, 

seja ele caixa de supermercado ou diretor de uma multinacional. Provavelmente o diretor de uma grande 

empresa possui muito mais bens do que o dono de uma padaria de bairro, mas mesmo assim o primeiro 

é proletário e o segundo burguês. 
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8. 04 e 16 

O proletário é aquele não possui os meios de produção e o burguês o que possui. Se um proletário 

conseguir comprar um meio de produção, automaticamente ele se torna burguês e a luta de classes 

continua. Toda riqueza do Burguês é sempre produzida pelo proletariado que vende sua força de trabalho. 

 

9. A 

Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista 

marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês está tomando algo que pertence aos 

trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são interdependentes, uma não vive 

sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, outra a explorada, uma é 

opressora e a outra oprimida. 

 

10. A 

Para Marx, a história acontece em um movimento dialético. A burguesia é a tese, o proletariado a antítese 

e o socialismo será a síntese. Por tanto o capitalismo não poderá ser a fase final da história da sociedade. 
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