
2019 
Semana 06
 24 a 28 de Jun

Medicina Semiextensivo



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Núcleo e divisão celular  

 

Resumo 

 

Núcleo interfásico 

A interfase é um período no qual a célula não está se dividindo, isto é, entre duas divisões celulares, 

exercendo sua função específica nos tecidos.  

 

Carioteca 

O núcleo da célula nesse período é formado por um envoltório conhecido como Carioteca, uma dupla 

membrana com a presença de poros que comunicam o núcleo e o citoplasma. Ocorre a saída do RNA 

mensageiro do núcleo para ser traduzido no citoplasma, por exemplo. A carioteca está presente apenas nos 

seres eucariontes. As células bacterianas não possuem esse envoltório nuclear, assim, não procariontes 

 

Cariolinfa 

Assim como o citoplasma celular, o interior do núcleo possui uma substância fluida rica em proteínas, RNA 

e nucleotídeos.  

 

Cromatina 

A cromatina é classificada em Eucromatina e Heterocromatina, de acordo com o grau de condensação. A 

eucromatina é mais facilmente transcrita, ao passo que a heterocromatina, por estar mais condensada, torna 

mais difícil o acesso para a enzima RNA polimerase.  

 

 

Nucléolo 

O nucléolo é fundamental para a síntese de proteínas pois dá origem ao RNA ribossomal presente nos 

ribossomos. Essa estrutura desaparece na divisão celular.  

 

Mecanismos básicos de divisão celular: Mitose e Meiose 

Mitose: Célula em divisão (célula-mãe) origina duas células-filhas idênticas a ela e entre si, com mesma 

carga genética. Divisão equacional. 

Meiose: Célula em divisão (célula-mãe) 2n gerará quatro células n (metade da carga genética), diferentes da 

célula-mãe. Divisão reducional. 
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Período pré-divisonal 

 

A mitose é precedida de um período conhecido como intérfase, composta pelos períodos G1, S e G2. 

 

G0: Célula exercendo seu papel normal, não focando em divisão. G0 é válido para células que não estão se 

dividindo.  

G1: Célula sofre aumento de tamanho e tem imensa síntesse proteica. 

S: Duplicação das cromátides (filamentos de DNA) dos cromossomos que se unirão em pares por uma 

porção conhecida como centrômero. Esses pares são chamados cromátides-irmãs. 

G2: Multiplicação de centríolos, fundamentais a divisão celular. 

 

 
Gráfico da variação da quantidade de DNA em função do tempo. 
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Mitose 

 

Dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. 

• Prófase: Espiralização dos cromossomos e desaparecimento do nucléolo. Centrossomos originam o 

fuso mitótico ao redor do núcleo, formado por microtúbulos. As fibras que se situam ao redor de cada 

par de centríolos opostas ao fuso constituem o áster. 

• Metáfase: Cromossomos permanecem na região equatorial da célula, já espiralizados e condensados. 

Centrossomos migram aos polos da célula, e ao fim da metáfase ocorre a duplicação dos centrômeros. 

• Anáfase: Fibras do fuso mitótico, aderidas aos cromossomos, começam a se encurtar, puxando as 

cromátides-irmãs aos polos da célula. 

• Telófase: Cromossomos começam a se desenrolar, reaparecimento dos nucléolos, carioteca começa a 

se reorganizar e centrossomos já em local definitivo nas células filhas. A citocinese conclui a separação 

das células-filhas através da divisão citoplasmática. 

 

Na célula vegetal, não há centríolos e, portanto, não há formação do áster. É dito que a divisão celular vegetal 

é anastral (an = prefixo de negação).  

A citocinese vegetal é centrífuga, ocorrendo do centro da célula até a periferia. 

Na telófase, forma-se um conjunto de microtúbulos chamado fragmoplasto. Esses microtúbulos orientam a 

deposição de uma placa de material oriundo de vesículas fundidas do Complexo Golgiense no centro da 

célula, que vai crescendo em direção a periferia, e no interior dessas vesículas, são depositadas substâncias, 

como a pectina e a hemicelulose. De cada lado desta placa celular, as membranas contribuem para a 

formação das novas membranas plasmáticas das duas células-filhas, conectando-se com a membrana 

plasmática da célula-mãe. Neste momento, é formada a lamela média, uma camada que forma a linha de 

união entre paredes celulares de células vegetais contínuas. Cada célula-filha faz depósitos de uma parede 

de celulose externa a membrana, que se estende por todo o perímetro da célula, enquanto a parede celular 

da célula mãe é desfeita, permitindo o crescimento e separação das células-filhas, já dotadas da própria 

parede celular. 

 

Observa-se então, nesta ordem: Citoplasma > Membrana Plasmática > Parede Celular > Lamela média. 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

 

 

Mitose é típica da reproduçao assexuada, mas tem diversas funções no organismo até de seres com 

reprodução puramente sexuada, como uma possível reparação de tecidos lesionados, reposição de células 

mortas, entre outros fatores. 

Quanto mais especializada é uma célula, mais difícil é a sua divisão celular. Células pouco especializadas, 

como epiteliais, sofrem alta taxa de mitose, enquanto células musculares ou neurônios, com alto grau de 

especialização, sofrem baixíssima taxa de mitose. 

 

Meiose 
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Meiose I: Fase reducional. 

Meiose II: Fase equacional. 

Também dividida em prófase, métafase, anáfase e telófase. 

 

Prófase I: Pareamento dos cromossomos homólogos, sendo possível que partes das cromátides se quebrem 

e troquem pedaços, constituindo o Crossing-Over. Este fenômeno traz grande variabilidade genética. 

Os centríolos migram para os polos da célula e a carioteca vai se desfazendo ao fim desta fase. 

Metáfase I: Os cromossomos estão presos cada um às fibras de um único polo, e estarão dispostos na região 

equatorial da célula. 

Anáfase I: Fibras do fuso se encurtam, puxando cromossomos para polos opostos da célula, sem que haja 

separação das cromátides. Isso reduz o número de cromossomos. 

Telófase I: Fase nem sempre obrigatória, podendo não ocorrer. Ao final dela, os cromossomos se 

descondensam e desaparecem os fusos acromáticos. Ocorre a citocinese, separando as novas células 

haploides. 

 

A Meiose II se assemelha a mitose, mas apresenta apenas um lote de cromossomos duplicados. 

Prófase II: Centríolos se multiplicam e carioteca se desfaz, caso esteja presente. 

Metáfase II: Cromossomos se prendem às fibras do fuso acromatico e vão para a porção equatorial da célula. 

Anáfase II: SEPARAÇÃO DAS CROMÁTIDES IRMÃS! Elas são puxadas para os polos da célula. 

Telófase II: Desaparece o fuso acromático, reaparecem os nucléolos, há formação da carioteca e ocorre a 

citocinese. 
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Exercícios 

 

1. A mitose e a meiose ocorrem no organismo humano e possibilitam a formação de diferentes células. 

A primeira ocorre em células somáticas e a segunda em células germinativas. Existem vários eventos 

que acontecem de forma semelhante nas duas divisões celulares; dentre eles, pode-se citar: 

a) Duplicação do DNA, separação dos cromossomos homólogos e duplicação dos centríolos. 

b) Separação das cromátides-irmãs, duplicação dos centríolos e permutação. 

c) Condensação cromossômica, duplicação do DNA e desaparecimento do envoltório nuclear. 

d) Citocinese, duplicação dos centríolos e separação dos cromossomos homólogos. 

e) Separação das cromátides-irmãs, pareamento dos homólogos e formação das fibras do fuso. 

 
 

2. Uma das formas de se tratar um indivíduo com câncer é a quimioterapia. Após a aplicação do 

medicamento não há formação de novas células tumorais. Com base nessa informação, podemos 

dizer que os agentes quimioterápicos vão atuar sobre: 

a) Os receptores de membrana tornando as membranas plasmáticas impermeáveis a qualquer 

substância. 

b) Algum ponto do ciclo celular fazendo cessar as mitoses. 

c) As mitocôndrias impedindo que realizem respiração aeróbica. 

d) Sobre as histonas, impedindo a formação da cromatina. 

e) O ciclo celular acelerando as mitoses. 

 
 

3. A fase da divisão mitótica em que os cromossomos ficam totalmente espiralados e se organizam no 

plano equatorial da célula, e em cujo final as cromátides se separam, é a: 

a) Anáfase. 

b) Prófase. 

c) Interfase. 

d) Metáfase. 

e) Telófase. 

 
 

4. Um cientista, examinando ao microscópio células somáticas de um organismo diploide 2n = 14, 

observa nos núcleos que se encontram na fase G1 da interfase um emaranhado de fios, a cromatina. 

Se fosse possível desemaranhar os fios de um desses núcleos, o cientista encontraria quantas 

moléculas de DNA: 

a) 14  

b) 7 

c) 1 

d) 28 

e) 2 
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5. Analise as figuras a seguir. 

 
Fonte: JUNQUEIRA, L. C.& CARNEIRO, J. “Biologia Celular e Molecular”. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 184 

As figuras I, II, III e IV dizem respeito, respectivamente, às seguintes fases da mitose: 

a) Anáfase, metáfase, início da prófase, fim da prófase. 

b) Início da prófase, fim da prófase, metáfase, anáfase. 

c) Início da prófase, fim da prófase, anáfase, metáfase. 

d) Metáfase, início da prófase, fim da prófase, anáfase. 

e) Metáfase, anáfase, início da prófase, fim da prófase. 

 
 

6. Pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz desenvolveram um sensor a laser capaz de detectar 

bactérias no ar em até 5 horas, ou seja, 14 vezes mais rápido do que o método tradicional. O 

equipamento, que aponta a presença de microrganismos por meio de uma ficha ótica, pode se tornar 

um grande aliado no combate às infecções hospitalares. 
Adaptado de Karine Rodrigues. http:www.estadão.com.br/ciência/notícias/2004/julho/15. 

As bactérias se reproduzem por divisão binária, que: 

a) É equivalente à mitose dos eucariotos. 

b) É idêntica a uma mitose, em todas as sua etapas. 

c) É equivalente à primeira divisão de meiose. 

d) Produz células filhas recombinantes. 

e) É comparável à reprodução sexuada. 

 
 
 
 
 
 
 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/08/172.jpg
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7. O gato doméstico (Felis domestica) apresenta 38 cromossomos em suas células somáticas. No 

núcleo do óvulo normal de uma gata, são esperados: 

a) 19 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. 

b) 19 cromossomos duplicados e 38 moléculas de DNA. 

c) 38 cromossomos simples e 38 moléculas de DNA. 

d) 38 cromossomos simples e 19 moléculas de DNA. 

e) 19 cromossomos duplicados e 19 moléculas de DNA. 

 
 

8. O ciclo celular envolve a interfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. Durante 

as fases de divisões celulares, ocorrem vários eventos importantes que envolvem o material genético, 

as organelas e as estruturas celulares. O ciclo celular mitótico garante a reposição celular, o 

crescimento dos organismos multicelulares e a reprodução assexuada, enquanto o ciclo celular 

meiótico é um processo importante para a reprodução sexuada. Com base no texto e em seus 

conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) A interfase é um período do ciclo celular que apenas antecede a mitose ou a meiose; nela não 

ocorrem eventos importantes para a geração de novas células. 

b) Ocorre, tanto na anáfase mitótica quanto na anáfase I meiótica, a separação das cromátides- 

irmãs, as quais são puxadas para os polos opostos da célula. 

c) São formadas duas células diploides no final da mitose masculina, enquanto que, no final da 

meiose, são formadas quatro células diploides, considerando a espécie humana. 

d) Todas as células animais e vegetais iniciam a citocinese (divisão do citoplasma) da mesma 

forma, pela invaginação da membrana plasmática (movimento centrípeto). 

e) Na fase da telófase mitótica, ocorre a reorganização do envoltório nuclear e do nucléolo, que 

foram desorganizados no início do processo de divisão. 

 
 

9. A segunda fase da meiose (meiose II) é semelhante à mitose em vários aspectos. Em cada núcleo 

produzido pela meiose I, os cromossomos se alinham na placa equatorial na metáfase II, as 

cromátides se separam, e os novos cromossomos filhos movem-se para os polos na anáfase II. No 

entanto, alguns aspectos são distintos entre as duas divisões, em células de um mesmo indivíduo. 

São diferenças entre meiose II e mitose, exceto: 

a) O DNA se replica antes da mitose, mas não entre meiose I e meiose II. 

b) Na mitose, as cromátides irmãs são sempre idênticas, mas na meiose II podem diferir entre si. 

c) O número de cromossomos na placa equatorial da meiose II é a metade do número de 

cromossomos na placa equatorial mitótica. 

d) A recombinação gênica pode acontecer no final da prófase da meiose II e em qualquer uma das 

etapas da mitose. 
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10. No processo de divisão celular por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e 

de células-filhas, as que se formam como resultado do processo. Ao final da mitose de uma célula, 

têm-se: 

a) Duas células, cada uma portadora de metade do material genético que a célula-mãe recebeu de 

sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

b) Duas células, uma delas com o material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a 

outra célula com o material genético recém-sintetizado. 

c) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas com metade do material 

genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada. 

d) Três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, essas últimas contendo material 

genético recém-sintetizado. 

e) Quatro células, duas com material genético recém-sintetizado e duas com o material genético 

que a célula-mãe recebeu de sua genitora. 
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Gabarito 

 

1. C 
Tanto na mitose quanto na meiose ocorrem condensação cromossômica, duplicação do DNA e 

desaparecimento do envoltório nuclear para que ocorre o processo divisional. 

  

2. B 
Ao cessar a mitose, as células tumorais não se reproduzem mais e assim fica mais fácil controlar o 
câncer. 
  

3. D 
Na metáfase os cromossomos espiralizados ficam na placa equatorial da célula e são estruturados pelo 
fuso acromático. 
 

4. A 
Na fase G1, ainda não houve a duplicação do material genético, portanto o número de moléculas não se 
alteraria e continuaria 14. 
 

5. B 
No início da prófase há a condensação das cromatinas em cromossomos e os centríolos migrando para 

os pólos. Já no fim da prófase há a ruptura do envoltório nuclear seguindo para a metáfase onde há os 

cromossomos na placa equatorial e os microtúbulos se ligando aos cinetócoros. Por fim, na anáfase há 

a separação das cromátides irmãs. 

 
6. A 

A cissiparidade é similar a mitose nos eucariotos, pois duplica o seu material genético para depois 
dividi-lo em duas células idênticas. 

 

7. A 
O DNA óvulo do gato doméstico sofrerá meiose, então seus cromossomos reduzirão a metade na 
formação deste gameta, possuindo 19 cromossomos e 19 moléculas de DNA. 

 
8. E 

No fim da divisão celular, na telófase ocorre o reaparecimento da carioteca, do nucléolo e o cromossomo 
se desespiraliza formando a cromatina. 
  

9. D 
A recombinação gênica só ocorre na prófase da meiose I.  

 
10. A 

Devido a replicação ser semiconservativa, no processo mitótico, metade do DNA é original da célula 

progenitora e a outra metade é recém sintetizada. 
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Segunda lei de Mendel e interações 

 

Resumo 

 

 

 

A Segunda Lei de Mendel refere-se a segregação independente dos fatores. Em outras palavras, pode-se 

dizer que refere-se a separação de dois (ou mais) pares de genes alelos, estando estes localizados em pares 

distintos de cromossomos homólogos, durante a formação dos gametas.  

Por exemplo, ao analisar simultaneamente a cor de uma semente de ervilha (verde ou amarela) e a textura 

de sua casca (rugosa ou lisa), Mendel determinou que um fator não dependia do outro em sua segregação 

para a formação de gametas, podendo haver ervilhas amarelas rugosas, amarelas lisas, verdes rugosas e 

verdes lisas.  

Mendel realizou o cruzamento de uma planta cujas ervilhas eram duplo-homozigotas dominantes (VVRR, 

fenótipo amarela lisa) com ervilhas duplo-homozigotas recessivas (vvrr, fenótipo verde rugosa). Os únicos 

gametas possíveis eram VR e vr, logo, houve a formação de uma geração F1 inteiramente duplo-heterozigota 

(VvRr). O cruzamento desta geração F1 gerou a seguinte geração F2: 

 

Proporção Genotípica de F2: 

9 V_R_ 

3 V_rr 

3 vvR_ 

1 vvrr 

 

Proporção Fenotípica 

9/16 Amarelas Lisas 

3/16 Amarelas Rugosas 

3/16 Verdes Lisas 

1/16 Verdes Rugosas 
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É valido citar que, em casos de duplo-heterozigoto, ao analisar apenas dois pares, a proporção fenotípica 

observada será sempre 9:3:3:1.  

Para determinar o número de gametas de determinado genótipo, basta observar o número de pares 

heterozigotos (n), e elevar 2 por esse número (2n). 

Por exemplo, AABbCCDd. Há dois pares de alelos heterozigotos. 

Sem utilizar a fórmula, é possível deduzir que os gametas possíveis são: 

ABCD; AbCD; ABCd; AbCd 
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O par AA só pode mandar A, o par Bb pode mandar B ou b, o par CC só pode mandar C, o par Dd pode mandar 

D ou d. Sendo assim, há 4 possíveis combinações. 

O número de heterozigotos é 2, logo, n = 2. Na fórmula, 2² = 4, comprovando que os números batem. 

 

A Segunda Lei de Mendel também pode ser calculada como dois casos isolados de Primeira Lei de Mendel, 

obedecendo a “regra do E”. 

Por exemplo, no cruzamento VvRr x VvRr, destrinchado em  Vv x Vv e Rr x Rr 

Há probabilidade de ¾ para a formação de sementes amarelas (V_), enquanto há probabilidade de ¼ para a 

formação de sementes lisas (rr). Caso a busca seja pela probabilidade de sementes amarelas E lisas,  

multiplica-se ¾ x ¼ = 3/16, a proporção anteriormente vista. 

 

Caso os genes estejam no mesmo cromossomo, ou seja, em Linkage, a segregação NÃO será independente, 

portanto, a Segunda Lei de Mendel não é absoluta.  

 

Na Primeira Lei de Mendel, um par de alelos determinava uma característica. Na interação gênica, no entanto, 

o que se observa é que dois ou mais pares interagem juntos para a expressão de uma única característica, 

enquanto a pleiotropia é o oposto, isto é, um único par determina diversas características. 

 

 
A cor da pele é uma característica determinada por interação gênica 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Genes Complementares: 

 
Nos genes complementares, diversos genes não-alelos interagem juntos para expressar uma única 

característica qualitativa, sendo por isso também chamada “herança qualitativa”. No caso da crista das 

galinhas, os genes R e E determinam diferentes formas de crista, de acordo com as combinações de alelos 

possíveis. 

 

Epistasia 

A epistasia é uma herança na qual um gene é capaz de inibir outro que não seja seu alelo. 

Por exemplo, se o par B_ determina pelagem preta em labradores, e bb determina chocolate, o alelo epistático 

ee pode determinar cor dourada, inibindo a expressão de B. Este é um caso de epistasia recessiva, já que o 

alelo epistático é o recessivo. Se fosse o par E_ a inibir, seria uma epistasia dominante. 

 

Herança Quantitativa 

 
A herança quantitativa ocorre quando genes não-alelos agem de maneira aditiva para a expressão de uma 

característica. Não mais há uma relação de dominância, e sim uma relação de genes aditivos (representados 

por letras maiúsculas) e genes não-aditivos (letras minúsculas). Na cor da pele, por exemplo, cada aditivo 

determina a produção de mais melanina, então, quanto mais genes aditivos, mais escura a pele. 
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Pleiotropia 

Na pleiotropia, ocorre o oposto da interação gênica, e um único par de alelos determina várias características, 

como é o caso da anemia falciforme.  

Na anemia falciforme, há alteração de um único aminoácido, que resulta em uma mudança no formato da 

hemácia, que, de disco bicôncavo, passa a ter formato de foice. Quando o indivíduo apresenta apenas um 

alelo para anemia falciforme (Aa), ele apresenta traço falcêmico, ou seja, metade de suas hemácias são 

normais e metade das hemácias são falciformes. Se o indivíduo apresenta ambos os alelos, ele terá anemia 

falciforme, e todas as suas hemácias terão o formato de foice. Essa hemácia tem maior dificuldade de 

carregar oxigênio, e tendência de se agrupar, formando coágulos, aumentando risco cardíaco. Além disso, 

são hemácias imunes a malária, doença cujo parasita destrói as hemácias. Sendo assim, pessoas com traço 

falcêmico são positivamente selecionadas em áreas cuja malária é endêmica. 
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Exercícios 

 

1. Na espécie humana existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com 

relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha o alelo dominante é responsável pelo 

lobo solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. A capacidade de enrolar a língua também é determinada 

por um par de alelos situados em outros cromossomos autossômicos, onde o alelo dominante 

determina essa capacidade. A probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e 

a capacidade de enrolar a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para as duas 

características é: 

a) 12/16 

b) 9/16 

c) 4/16 

d) 3/16 

e) 1/16 
 
 

2. Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas 

lisas sejam dominantes em relação a seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas 

serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta diíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de 

pétalas lisas, heterozigota para esta característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas 

germinem, o número de plantas, com ambos os caracteres dominantes, será de 

a) 120. 

b) 160. 

c) 320. 

d) 80. 

e) 200. 
 
 

3. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento AaBbCc × aabbcc terá chance de produzir 

descendentes com genótipo AaBbCc igual a 

a) 1/2 

b) 1/4 

c) 1/8 

d) 1/16 

e) 1/64 
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4. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas 

por seu alelo recessivo; folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por 

seu alelo recessivo. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do 

cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres resultaram 320 descendentes. 

Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas seja 

a) 20. 

b) 60. 

c) 160. 

d) 180. 

e) 320. 
 
 

5. Analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características genéticas, cada uma 

condicionada por um par de alelos autossômicos com dominância simples. 

 

 
 
Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplo homozigotos, e que foram gerados 
em (F2) cerca de cem descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 
2, 3 e 4, respectivamente, é de 

a) 3:1:3:1. 

b) 9:3:3:1. 

c) 1:1:1:1. 

d) 3:3:1:1. 

e) 1:3:3:1. 
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6. Certas raças de galinhas apresentam, quanto à forma de crista, quatro fenótipos diferentes: crista tipo 

“ervilha”, tipo “rosa”, tipo “noz” e tipo “simples”. Esses tipos são determinados por dois pares de alelos 

com dominância: E para o tipo “ervilha” e R para o tipo “rosa”. A presença no mesmo indivíduo de um 

alelo dominante de cada par produz o tipo “noz”. A forma duplo-recessiva origina a crista “simples”. 

Uma ave de crista “noz” foi cruzada com uma de crista “rosa”, originando em F1: 3/8 dos descendentes 

com crista “noz”, 3/8 com crista “rosa”, 1/8 com crista “ervilha” e 1/8 com crista “simples”. Quais os 

genótipos paternos, com relação ao tipo de crista?  

a) RrEE x Rree  

b) RrEe x Rree  

c) RREe x Rree  

d) Rree x Rree  

e) RREE x RRee  

 
 

7. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por 2 pares de genes. O gene “C” condiciona plumagem 

colorida, enquanto seu alelo “c” determina plumagem branca. O gene “I” impede a expressão do gene 

“C”, enquanto seu alelo “i”’ não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata 

de um caso de:  

a) epistasia recessiva.  

b) herança quantitativa.  

c) pleiotropia.  

d) codominância.  

e) epistasia dominante 

 
 

8. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes Bb e Ww. 

O gene B determina pelos pretos e o seu alelo b determina pelos marrons. O gene dominante W “inibe” 

a manifestação da cor, fazendo com que o pelo fique branco, enquanto o alelo recessivo w permite a 

manifestação da cor. Cruzando-se indivíduos heterozigotos para os dois pares de genes obtém-se:  

a) 3 brancos : 1 preto  

b) 9 brancos : 3 pretos : 3 mesclados de marrom e preto : 1 branco  

c) 1 preto : 2 brancos : 1 marrom  

d) 12 brancos : 3 pretos : 1 marrom  

e) 3 pretos : 1 marrom 
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9. Sabe-se que determinada característica é condicionada pela interação de dois pares de alelos, que se 

segregam independentemente, e que a proporção fenotípica de 12:3:1 foi obtida a partir do cruzamento 

entre duplo-heterozigotos. O tipo de interação gênica que determina tal frequência fenotípica é  

a) Epistasia dominante.  

b) Epistasia recessiva.  

c) Interação dominante e recessiva.  

d) Genes duplos dominantes.  

e) Genes duplos recessivos. 

 
 

10. Na moranga, a cor dos frutos deve-se às seguintes combinações de genes:  

B_aa = amarelo 
B_A_ = branco 
bbA_ = branco 
bbaa = verde 
 
Estas informações permitem concluir que o gene: 

a) A é epistático sobre seu alelo. 

b) B é epistático sobre A e sobre a. 

c) a é hipostático em relação a A. 

d) b é hipostático em relação a B. 

e) A é epistático sobre B e sobre b. 
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Gabarito 

 

1. D 
A - gene dominante para lobo solto  

a - gene recessivo para lobo preso  

B- gene dominante para capacidade de enrolar a língua  

b- gene recessivo para a ausência de capacidade de enrolar a língua  

 

Se o casal é heterozigoto, o genótipo é AaBb.  

 

A probabilidade de nascer com o lobo da orelha preso é de ¼ (aa) e a de nascer com a capacidade de 

enrolar a língua é de ¾ (BB ou Bb). 

A probabilidade de nascer um descendente com orelha de lobo preso E com capacidade de enrolar a 

língua,devemos multiplicar as probabilidades.  

E = multiplica 

Ou = soma 

 

1/4 x 3/4 = 3/16. 

 

2. A 
Borda lisa das folhas – AA/Aa 
Flores com pétalas lisas BB/Bb 
Bordas serrilhadas - aa 
Pétalas manchadas - bb 
 
AaBb x aaBb 
 
Fazendo o cruzamento da característica bordas das folhas ("A"): 
Aa x aa 
Aa; Aa; aa; aa 
P(A) = 2/4 = 1/2 ⇒ 1/2 a probabilidade de se obter caractere dominante nas bordas das folhas. 
 
Fazendo o cruzamento da característica pétalas das flores ("B"): 
Bb x Bb 
BB; Bb; Bb; bb 
P(B) = 3/4 a probabilidade de se obter caractere dominante nas pétalas das flores.  
 
Como queremos os caracteres dominantes, multiplicamos a probabilidade encontrada: 
P(A) x P(B) = 1/2 x 3/4 = 3/8 
 
3/8 x 320 (sementes) = 120.   
 

3. C 
Como aabbcc só produz gametas abc, e AaBbCc produz 2x2x2 = 8, a chance de ter um gameta ABC que 
fecunde abc é 1/8. 
 

4. B 
Vermelhas "dominantes": V_ e Brancas "recessivas": vv  
Longas: C_ e Curtas: cc  
 
Cruzamento heterozigótico: VvCc X VvCc  
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Deste cruzamento , a proporção é 9:3:3:1  
9 - Vermelha Longa (V_C_)  
3 - Vermelha Curta (V_cc)  
3 - Branca Longa (vvC_)  
1 - Branca Curta (vvcc)  
 
Flores vermelhas e curtas: 3/16. Multiplicado pelo número de descendentes, 320. 
 
3/16 x 320 = 60 
 

5. B 
Como um dos os pais de F1 possui um genótipo homozigoto recessivo para uma das características, 
os descendentes em F1 serão duplo heterozigotos (AaBb). A partir desse cruzamento, com segregação 
independente, a proporção clássica será: 9:3:3:1 
 

6. B 
De acordo com o enunciado, temos: 

R_E_ noz  

rree  simples 

rrE_ ervilha 

R_ee rosa.  

 

Se originou descendentes com crista simples (rree), obrigatoriamente os pais devem ter “r” e “e”. 

Gerando descendentes noz (R_E_), conclui-se que um deles, no mínimo, apresenta um alelo dominante. 

Por fim, pela proporção 3:3:1:1, mais rosas do que ervilhas foram geradas, fazendo com que tenha-se 

“R” tanto na mãe como no pai. 

 

7. E 
Epistasia é a inibição de uma característica por outro gene. Nesse caso, o gene “I” (dominante) inibe a 
expressão do gene “C”. Sendo assim, isso é uma epistasia dominante.   
 

8. D 
Num cruzamento BbWw x BbWw, vamos pensar inicialmente no gene epistático.  
Ww x Ww. ¾ serão brancos e ¼ apresentará cor. Dessa forma, a única alternativa que apresenta essa 
proporção é a letra D.  
  

9. A 
Essa proporção é encontrada na epistasia dominante, visto que o cruzamento de duplos heterozigotos 
dará a proporção de ¾ com a inibição (12) e ¼ sem a inibição (3:1) 
 

10. E 
Quando há a presença do gene “A”, a cor fica branca. Assim, A é epistático sobre B e b 



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Evolução das estruturas celulares 

 

Resumo 

 

As diferentes células e suas estruturas, assim como os seres vivos, também sofrem processos 

evolutivos, o que fez com que elas tivessem diversas formas, desde quando surgiram na Terra há 3,5 milhões 

de anos, até serem como as estruturas que conhecemos atualmente. De acordo com as teorias da origem 

da vida, a primeira célula a surgir teria sido uma célula procarionte, sem núcleo ou organelas, e ao longo da 

evolução da vida, diferentes estruturas e processos ocorreram para formação dos diferentes tipos de células 

eucariontes.  

Todas as células, procariontes ou eucariontes, apresentam uma membrana celular, formada 

principalmente por uma bicamada fosfolipídica, podendo ter proteínas e outras estruturas associadas a ela. 

Já a célula eucarionte apresenta uma maior especialização: além da membrana celular e organelas não 

membranosas, como o ribossomo, possui organelas membranosas, carioteca, uma ampla diversidade de 

proteínas citoplasmáticas e até mesmo estruturas capazes de produzir nutrientes e energia (cloroplastos e 

mitocôndrias).  

 

Existem duas principais hipóteses para essa diferenciação celular: 

• Hipótese Autogênica: Invaginações da membrana formaram as estruturas internas da célula 

(carioteca e organelas), e a miticôndria e cloroplasto teriam sido formados após parte do material 

genético principal ter se “soltado” e sido incorporado por estas duas organelas. Isso explicaria a 

continuidade e composição igual das membranas celulares, internas e externas. Porém as 

mitocondrias e cloroplastos apresentam muitas características semelhantes a procariontes, o 

que leva a próxima hipótese; 

• Hipótese endossimbiótica: Mitocôndrias e cloroplastos seriam organismos procariontes 

independentes que, em algum momento, teriam sido fagocitados por um organismo eucarionte e 

passaram a viver em mutualismo, com a vanagem de energia e nutrientes para célula hospedeira, 
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e vantagem de oxigenio e proteção para os seres procariontes. Um ponto contra essa teoria é que 

ela não explica como teriam sido formadas as outras organelas e estruturas eucariontes. 

 

Atualmente a maioria dos pesquisadores considera as duas hipóteses corretas, sendo que a primeira 

explicaria o surgimento da carioteca e outras organelas membranosas, enquanto a segunda explicaria a 

origem da mitocôndria e cloroplasto. 

 

Membrana celular 

A membrana celular teria surgido de moléculas simples que se uniram, porém deixando um espaço no 

interior. Existem diversas hipóteses acerca de quais moléculas teriam sido essas: se desde sempre foram 

moléculas lipídicas, ou se eram alcoóis simples, ou mesmo se eram formadas por sais minerais. Apesar 

disso, estudos mais recentes mostram que provavelmente a membrana sempre teve uma composição 

fosfolipídica, podendo apresentar dois tipos de fosfolipídios: G1P, presente em archeobactérias, e G3P, 

presente em bactérias e eucariontes. 

 

 

Citoplasma e citoesqueleto 

Em todas as células, o citoplasma possui água, proteínas, sais minerais, aminoácidos e açúcares. O 

citoesqueleto é formado principalmente por microfilamentos de actina, filamentos intermediários e 

microtúbulos. Por muito tempo achava-se que os eucariontes eram os únicos com citoesqueleto, mas 

estudos recentes mostraram que procariontes também apresentam estruturas homólogas (com mesma 

origem) compondo um citoesqueleto. O citoesqueleto de procarionte é bastante dinâmico, porém as 

diferentes linhagens de bactérias apresentam diferentes funções à estes citoesqueletos. Ainda são 

necessarios mais estudos para entender as relações evolutivas e funcionais das estruturas proteicas 

presentes em procariontes. 

 

Núcleo 

A carioteca é também conhecida como membrana nuclear, e está presente apenas nos eucariontes, 

delimitando o espaço do núcleo e cisculando o material genético. Atualmente, sabemos que a membrana 

nuclear é sintetizada pelo retículo endoplasmático durante a divisão celular para formar a carioteca das 

células filhas. Seguindo a hipótese autogênica, essa carioteca, inicialmente, eram apenas invaginações da 

membrana plasmática, que desenvolveram endomembranas e uma destas, ao envolver o núcleo, formou a 

carioteca. 
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Porém ainda existem outras quatro hipóteses sobre o aparecimento do núcleo:  

1. O modelo sintrófico diz que o nucleo foi de que uma archeobactéria que foi fagocitada e passou 

a viver em endossimbiose, e após um tempo sua membrana sofreu modificações, isso seria 

corroborado pelostipos de proteínas (histonas) presentes tanto em eucariontes quanto em 

archeobactérias. 

2. Existe um grupo de bactérias cujo citoplasma apresenta divisões por invagiações da membrana 

celular. Esse grupo, conhecido como planctomicetes dividiriam um ancestral em comum com as 

células semelhantes que se desenvolveram em eucariontes, sendo essas invaginações da 

membrana as primeiras a formarem o núcleo celular. 

3. O núcleo teria sido formado em um momento de infecção viral, que acabou assimilando o material 

genético dele e formando a carioteca também pela invaginação da membrana. Isso seria 

corroborado pelas similaridades entre o DNA eucarioto e viral, além das enzimas DNA polimerase. 

4. A hipótese da exomembrana, que diz que surgiu uma nova membrana acima da membrana celular 

original da célula, essa membrana nova se tornando a membrana celular e a membrana antiga se 

diferenciando em carioteca. 

Essas quatro teorias apresentam diversospontos a favor e contra, porém ainda não se tem nenhuma 

conclusão científica acerca delas. 

 

Material genético 

O material genético, o DNA, dos procariontes é circular, e se localiza na região de nucleóide, e pode 

apresentar fragmentos soltos chamados plasmídeos. Já o DNA dos eucariontes se apresenta de forma linear, 

formando as cromatinas (também chamadas de cromossomos em seu estado de condensação). A forma 

linear e de fita dupla que o DNA apresenta dá maior estabilidade e facilidade de emparelhamento de enzimas 

(para os processos de autoduplicação e transcrição), além de facilitar a divisão celular e aumentar a 

capacidade de manter o número de cromossomos nas células. Essa forma linear teria surgido, de acordo 

com a hipótese do pesquisador Koosin, pela invasão de uma archeobactéria que apresentavam íntrons 

catalíticos (pequenas sequências de RNA com função enzimática - ribozima). Esses íntrons teriam cortado 

o DNA circular em pontos específicos, e outras proteínas e enzimas disponíveis na célula teriam formado 

estruturas que se desenvolveram para os telômeros nas extremidades do DNA, mantendo sua estrutura 

linear. 
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Ribossomos 

Os ribossomos estão presentes em todos os tipos de célula, apenas com uma variação de tamanho, 

sendo 70s em procariontes e 80s em eucariontes. Eles são estruturas formadas po RNA ribossomal e em 

todos os organismos é possível ver uma estrutura principal única, apenas com camadas e estruturas 

distintas adicionadas a este “núcleo”. 

 

 

Organelas 

A teoria mais aceita é a de que as organelas membranosas teriam surgido pelo pressuposto da 

hipótese autogênica. No caso do retículo endoplasmático, ele teria sido uma evaginação da carioteca, 

levando em conta que ele apresenta uma grande participação na formação desta no momento da divisão 
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celular. O complexo de Golgi teoria surgido a partir de invaginações da membrana celular externa, e após ser 

internalizado, desenvolveu o sistemas de vesículas para armazenamento. 

 

 
1-7: Invaginação da membrana para formação do núcleo. 8-10: Projeções da carioteca para formação do retículo endoplasmático. 10-

11: Início da formação do complexo de Golgi 

 

Não há uma teoria única para o aparecimento dos peroxissomos, mas elas podem ser resumidas em: 

origem por endossimbiose de procarionte ou de um fragmento de procarionte, origem por invaginação da 

membrana celular ou origem por evaginação do retículo. Para os vacúolos, a teoria mais aceita é de que 

foram formados a partir de expansões do retículo endoplasmático, a discussão gira mais em torno se surgiu 

como um único grande vacúolo ou se eram vários pequenos vacúolos que se fundiram, formando um único. 

 

Mitocôndria e cloroplasto 

Essas duas organelas são resultado de endossimbiose. Neste caso, anteriormente elas eram bactéria 

(procarionte heterotrófico) e cianobactéria (procarioto fotossintetizante), respectivamente, que foram 

fagocitadas, porém não foram digeridas. Ao viver dentro das células hospedeiras, passaram a conferir 

vantagens a estas, enquanto as células davam-lhe proteção. Conforme o tempo passou, tanto essas células 

fagocitárias quanto esses procariotos que viviam dentro delas passaram a ter uma interdependência 

tamanha que não puderam mais viver separadamente. Nesta última fase, elas não são mais consideradas 

procariotos (ou seja, bactéria e cianobactéria) e sim organelas. Elas funcionam em vias opostas. Enquanto 

a mitocôndria realiza a quebra da molécula de glicose, através da respiração celular, para que haja o 

fornecimento de energia para a célula, o cloroplasto forma a molécula de glicose através da fotossíntese. 
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Centríolos 

Os únicos eucariontes que não possuem centríolos são as fanerógamas, os vegetais superiores 

(gimnospermas e angiospermas). Esta estrutura também está ausente em organismos procariontes, 

indicando que o aparecimento das proteínas que compõe o centríolo tenha aparecido no ancestral comum 

a todos os eucariontes, e não nos procariontes. Como eles são capazes de se auto-montar a partir de 

proteínas disponíveis, um único proto-centríolo teria sido necessário para que a estrutura com a forma que 

conhecemos atualmente tenha sido formada. 

 

 

Cílios e flagelos 

Os cílios e flagelos em eucariontes apresentam todos uma mesma origem ancestral, sendo formados 

pro projeções de estruturas do citoplasma pela membrana. Já nos procariontes, essas estruturas são 

formadas pela adição em sequência de proteínas, como a flagelina para formação de flagelos. É importante 

destacar que a flagelina de eubactéria e de archeobactéria são constituídas de maneiras diferentes, o que 

indica que provavelmente essas estruturas não vieram de um mesmo ancestral comum entre esses dois 

procariontes. 
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Exercícios 

 

1. Qual das afirmações abaixo não está de acordo com os pressupostos da Teoria Celular, baseada nos 

estudos de Schleiden (1838) e de Schwann (1839)? 

a) Os seres vivos, animais, vegetais ou protozoários, são compostos sem exceção por células ou 

produtos celulares. 

b) Cada célula se forma por divisão de outra célula. 

c) O funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento 

das unidades celulares, exceto os vírus. 

d) O funcionamento de um organismo como uma unidade é o resultado da soma das atividades e 

interações das unidades celulares 

e) Todos os organismos, exceto os vírus, são formados por células. 

 

 

2. A teoria endossimbiótica é a mais aceita para explicar a origem dos cloroplastos, uma organela 

relacionada com a fotossíntese. Segundo essa teoria, os cloroplastos são ancestrais de: 

a) procariontes heterotróficos que foram capturados por um organismo multicelular. 

b) eucariontes heterotróficos que foram capturados por outra célula. 

c) procariontes autotróficos que foram capturados por um organismo multicelular. 

d) procariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. 

e) eucariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. 
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3. Na solução aquosa das substâncias orgânicas prebióticas (antes da vida), a catálise produziu a 

síntese de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza 

dos catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas 

desempenharam papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio 

mediante a presença de certos tipos de argila. (...) Mas o avanço verdadeiramente criativo que pode, 

na realidade, ter ocorrido apenas uma vez ocorreu quando uma molécula de ácido nucléico aprendeu 

a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucléico. Em 

outros termos, um ácido nucléico serviu como modelo para a reunião de uma enzima que poderia 

então auxiliar na produção de mais ácido nucléico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro 

mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 

 

Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de anos) 

compreendido aproximadamente entre  

a) 5,0 e 4,5.  

b) 4,5 e 3,5.  

c) 3,5 e 2,0. 

d) 2,0 e 1,5. 

e) 1,0 e 0,5. 
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4. Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariotas se formaram por 

endossimbiose com procariotos. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica 

encontrado nesses procariotos. 

Considere as seguintes organelas celulares, existentes em eucariotos: 

1. Mitocôndrias 

2. Aparelho golgiense 

3. Lisossomas  

4. Cloroplastos  

5. Vesículas secretoras  

6. Peroxissomas  

Nas células das plantas, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao dos 

procariotos correspondem às de números: 

a) 1 e 4  

b) 2 e 3  

c) 3 e 6  

d) 4 e 5 

e) 1 e 6 

 

 

5. Ao Companheira viajante 

Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. 

Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo 

seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos 

variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. 

Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como 

escrava – uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. 

McMurray, W. C. The traveler. Trends in Biochemical Sciences, 1994 (adaptado). 

A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a) 

a) centríolo. 

b) lisossomo. 

c) mitocôndria. 

d) complexo golgiense. 

e) retículo endoplasmático liso. 
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6. A teoria endossimbiótica sugere que algumas organelas são descendentes de organismos 

procariontes que foram fagocitados por outras células e passaram a viver em simbiose. De acordo 

com essa teoria, além das mitocôndrias, que outra organela surgiu desse modo na célula eucariótica? 

a) ribossomo. 

b) núcleo. 

c) peroxissomo. 

d) vacúolo. 

e) cloroplasto. 

 

 

7. Teorias a respeito da evolução celular indicam que as primeiras células surgiram em um ambiente 

inóspito, pobre em oxigênio, conhecido como sopa pré-biótica, onde ocorria síntese espontânea de 

biomoléculas complexas. Considerando a baixa complexidade das primeiras células, é correto afirmar 

que elas caracterizavam-se como: 

a) Procariontes autotróficas, por serem capazes de produzir seu próprio alimento. 

b) Eucariontes heterotróficas, por se alimentarem de compostos orgânicos do meio. 

c) Eucariontes autotróficas, por conseguirem energia do Sol por meio da fotossíntese. 

d) Procariontes heterotróficas, por se alimentarem de compostos orgânicos do meio. 

e) Procariontes heterotróficas, por se alimentarem de outros organismos. 

 

 

8. Uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem das mitocôndrias sugere que estas organelas 

se originaram de bactérias aeróbicas primitivas, que estabeleceram uma relação de simbiose com 

uma célula eucarionte anaeróbica primitiva. 

a) Dê uma característica comum a bactérias e mitocôndrias que apóie a hipótese acima. 

b) Qual seria a vantagem dessa simbiose para a bactéria? E para a célula hospedeira? 

c) Que outra organela é considerada também de origem simbiótica? 

 

 

9. A hipótese sobre a origem das células eucarióticas com maior número de adeptos é a hipótese da 

endossimbiose sequencial proposta pela bioquímica Lynn Margulis. De acordo com essa hipótese, 

podemos dizer que as células dos animais têm dois genomas e as das plantas têm três; nos dois 

casos, os genomas funcionam de forma integrada. Identifique em quais organelas das células dos 

animais e das plantas estão localizados esses genomas. 
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10. Um dos pilares da Teoria Celular é a ideia de que toda célula origina-se de uma célula preexistente. 

Com essa ideia, podemos concluir que todas as células: 

a) fazem divisão binária. 

b) realizam o processo de brotamento. 

c) originam-se de uma que sofreu mitose ou meiose. 

d) são capazes de se desdiferenciar. 

e) realizam respiração celular. 
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Gabarito 

 

1. C 

O funcionamento de um organismo depende da ação das células, uma vez que elas são as unidades 

funcionais e estruturais dos seres vivos. 

 

2. D 

Segundo a teoria endossimbiótica, os cloroplastos são descendentes de organismos procariontes 

autotróficos que foram fagocitados por outra célula, provavelmente, uma espécie heterotrófica. 

 

3. B 

Após o surgimento do primeiro ácido nucléico, gerou-se capacidade de autoduplicação e reprodução, 

dando origem à vida. Já em 3,5 bilhões de anos, o surgimento das primeiras células originou os 

ancestrais dos organismos que compões todos os domínios existentes. 
 

4. A 

Os cloroplastos e mitocôndria possuem material genético diferente das células eucariontes, estando 

mais próximo das células procariontes, o que vai de encontro a teoria da endossimbiose. 
 

5. C 

A mitocôndria possui material genético próprio o qual fornece ATP para a célula eucarionte, participando 

do seu metabolismo. 
 

6. E 

Muitos pesquisadores acreditam que o cloroplasto, assim como as mitocôndrias, surgiu graças a uma 

associação simbiótica. 

 

7. D 

De acordo com a teoria de Opatin, as primeiras células existentes eram heterotróficas, pois não havia luz 

na atmosfera primitiva para a realização a fotossíntese. 

 

8.  

a) A capacidade de se autoduplicar, ribossomos 70s, DNA circular, cadeia respiratória ocorrendo na 

membrana interna. 

b) A bactéria ganha abrigo e proteção, além de nutrientes, enquanto a célula hospedeira ganha energia. 

c) A outra organela é o cloroplasto. 

 

9. Nas células animais observamos o genoma no núcleo celular (carioteca) e outro nas mitocôndrias. Já 

nos vegetais, vemos três genomas, um no núcleo, outro nas mitocôndrias e por fim, nos cloroplastos. 

 

10. C 

Parte da premissa da Teoria Celular é que uma célula sempre se origina de outra pré-existente, que 

realizou a divisão celular (seja ela mitose ou meiose). 
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Gráficos de transporte em membrana 

 

Resumo 

 

 

 

A membrana é dotada de permeabilidade seletiva, o que significa que ela permite a entrada e saída de apenas 

algumas substâncias, podendo haver gasto de energia (ATP) ou não. Quando há gasto de energia, o transporte 

é tido como ativo, enquanto transportes sem gasto de energia são tidos como passivos. 

 

Transporte passivo: Sem gasto de energia, e a favor do gradiente de concentração.  

• Osmose (transporte de água): a água  passa do meio hipotônico ao meio hipertônico, buscando a isotonia. 

 

• Difusão simples: os solutos passam do meio hipertônico ao meio hipotônico, também buscando a isotonia. 

• Difusão facilitada: as partículas de soluto passam pela membrana através de proteínas carreadoras, 

conhecidas como permeases, seguindo o mesmo gradiente de concentração que na difusão simples. 

Essas proteínas permitem a entrada de substâncias específicas na célula, como por exemplo íons, que, 

devido a sua carga, têm dificuldade em atravessar a camada lipídica da membrana plasmática. 
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Transporte ativo: Ocorre quando há liberação de ATP (gasto energético) para realizar o transporte contra o 

gradiente de concentração, ocorrendo através de proteínas de membrana, mediante a hidrólise do ATP para 

liberação de energia. 

 

 

 

Moléculas orgânicas grandes, ao contrário de partículas pequenas como átomos, não atravessam a membrana 

plasmática, então ela precisa empregar processos diferenciados para permitir sua passagem. 

 

• Endocitose: Ocorre para a entrada de grandes moléculas, podendo ser a partir da fagocitose (ingestão de 

partículas grandes através de expansões chamadas pseudópodes que capturam essa partícula), 

pinocitose (captura de líquidos ou macromoléculas dissolvidas em água) ou endocitose mediada (similar 

a fagocitose, porém há adesão de partículas a receptores específicos). 
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• Exocitose: Moléculas são eliminadas da célula, a partir de vesículas que, ao chegar na membrana 

plasmática, são desfeitas, liberando seu conteúdo ao meio extracelular.  
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Exercícios 

 

1. O gráfico ilustra a alteração de volume de uma célula vegetal que foi colocada em um tubo de ensaio 

com uma determinada solução. 

 

Com base no gráfico, pode-se concluir que a célula alterou  seu volume após ter sido colocada na solução 

do tubo de  ensaio, cuja concentração de sais era __________ em relação à sua concentração interna. A 

célula perdeu _______________ para o meio externo pelo processo conhecido por ____________. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

a) menor – sais – osmose 

b) menor – água – osmose 

c) maior – água – osmose 

d) maior – sais – transporte ativo 

e) menor – sais – transporte ativo 
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2. Durante uma aula prática, os alunos colocaram algumas hemácias humanas em água destilada e 

analisaram a variação do volume celular. Após o experimento, as variações no volume das células foram 

indicadas em um gráfico. Sabendo-se que as hemácias humanas ficam mergulhadas no plasma 

sanguíneo, cuja solução apresenta 0,9% de NaCl, o gráfico que ilustra corretamente a variação do volume 

das hemácias na água destilada, em função do tempo, está indicado em: 

a)  c)  
e)  

b)  d)  

 

 

 

3. Uma célula animal foi mergulhada em uma solução aquosa de concentração desconhecida. As 

alterações ocorridas na célula estão representadas no gráfico abaixo. 

 

A tonicidade relativa da solução e o tipo de fenômeno que explica os resultados são, respectivamente: 

a) Hipotônica e difusão. 

b) Hipotônica e osmose. 

c) Isotônica e osmose. 

d) Hipertônica e difusão. 

e) Hipertônica e osmose. 
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4. A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns 

glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em três grupos. Foram 

preparadas três soluções, identificadas por X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. 

A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Para cada solução, 

acompanhou-se, ao longo do tempo, o volume de um glóbulo vermelho, como mostra o gráfico. 

 

Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que: 

a) A porcentagem em massa de sal, na solução Z, é menor do que 0,9%. 

b) A porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X. 

c) A solução Y e a água destilada são isotônicas. 

d) A solução X e o sangue são isotônicos. 

e) A adição de mais sal à solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas. 

 

 

5. As figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada/saída de água, ao longo 

do tempo, em três tipos celulares diferentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. No tempo zero, 

as células foram mergulhadas em água pura: 

 

As figuras A, B e C correspondem, respectivamente, a: 

a) animal, protozoário e vegetal. 

b) animal, vegetal e protozoário. 

c) protozoário, animal e vegetal. 

d) protozoário, vegetal e animal. 

e) vegetal, protozoário e animal. 
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6. O gráfico abaixo representa a entrada, sem gasto de energia, da substância “X” em uma célula, em função 

da concentração desta substância no meio externo. 

 

Com base nesse gráfico, as curvas I e II representam, respectivamente, um processo de: 

a) Transporte ativo e osmose. 

b) Difusão facilitada e osmose. 

c) Osmose e difusão facilitada. 

d) Osmose e transporte ativo. 

e) Transporte ativo e difusão facilitada 

 

 

7. Uma espécie de alga unicelular foi colocada em um tubo de ensaio (I) contendo uma determinada 

solução salina e o seu volume vacuolar foi analisado. Após certo tempo, as algas foram transferidas para 

outro tubo de ensaio (II) e o seu volume vacuolar foi novamente analisado. E, em seguida, elas foram 

transferidas para outro tubo de ensaio (III) e repetiu-se a análise. As variações de volume foram ilustradas 

em um gráfico. 

 

Pode-se concluir que os diferentes tubos de ensaio (I, II e III) continham, respectivamente, soluções: 

a) Hipotônica, isotônica e hipertônica. 

b) Hipertônica, hipotônica e isotônica. 

c) Isotônica, hipertônica e hipotônica. 

d) Isotônica, hipotônica e hipertônica. 

e) Hipotônica, hipertônica e isotônica. 
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8. Uma célula animal foi mergulhada em solução aquosa de concentração desconhecida. Duas alterações 

ocorridas na célula encontram-se registradas no gráfico abaixo. 

 

Qual o nome do fenômeno que explica os resultados apresentados no gráfico? 

a) Hipotônica, osmose  

b) Hipotônica, difusão  

c) Hipertônica, osmose 

d) Hipertônica, difusão 

e) Isotônica, osmose 

 

 

9. O diagrama apresenta a concentração relativa de diferentes íons na água (barras claras) e no citoplasma 

de algas verdes (barras escuras) de uma lagoa 

 

As diferenças na concentração relativa de íons mantêm-se devido a  

a) osmose.  

b) difusão através da membrana.  

c) transporte passivo através da membrana.  

d) transporte ativo através da membrana.  

e) barreira exercida pela parede celulósica 
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10. Dado o diagrama de Höfler abaixo, assinale a alternativa verdadeira. 

 

a) A célula em turgidez completa apresenta a força de sucção interna (Si) maior que a força de 

resistência da parede celular (M) e, portanto, a célula se encontra com baixo volume de água. 

b) A alta taxa osmótica é dada quando a célula se encontra num meio hipotônico, apresentando baixa 

força de sucção interna (Si) e baixa resistência da parede celular (M). 

c) O diagrama de Höfler representa situação osmótica em células, como por exemplo, as hemácias no 

soro. 

d) Quando a célula vegetal está murcha, significa que está num meio hipertônico. 

e) A hemácia pode ser representada neste diagrama com turgidez completa, pois a força da membrana 

plasmática é resistente a altas pressões. 
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Gabarito 

 

1. C 

Pela análise do gráfico, percebe-se que o volume celular reduziu, indicando que a célula perdeu água para 

o meio por osmose. Isso significa que o meio externo era hipertônico em relação ao conteúdo celular. 

 

2. A 

Como as hemácias foram colocadas em solução de água destilada, elas tendem a “ganhar” água, uma vez 

que estão hipertônicas em relação ao meio. Como não possuem a parede celular (característica das células 

vegetais), não há nada que impeça a lise da hemácia. Então, depois de algum tempo, como a água 

continuará entrando na célula, ocorre a lise celular e o volume da célula cai drasticamente, já que ela não 

possui mais uma membrana fechada. 

 

3. B 

Pela análise do gráfico, a célula se encontrava em meio hipotônico em relação ao meio e, por osmose, vai 

atingindo o equilíbrio entre o meio extra e intracelular. 

 

4. B 

A quantidade de sal é maior na solução Y do que na X pois a célula de X ganha (absorve) mais água do que 

a Y, uma vez que para isso acontecer, a quantidade de sal do meio intracelular deve ser maior do que a da 

solução. 

 

5. E 

Em I tem-se uma célula vegetal. À medida que a célula vai ganhando água, o vacúolo de suco celular vai 

pressionando a parede celular para fora (sentido contrário à entrada de água). Quando a pressão exercida 

pelo vacúolo ficar igual à pressão osmótica (favorece a entrada de água na célula), a célula deixa de ganhar 

água. Em 2 tem-se um protozoário. Esses organismos, quando em soluções hipotônicas, ganham água do 

meio. O excesso de água é eliminado pelo vacúolo pulsátil (vacúolo contrátil); assim, há momentos em que 

a célula ganha água e momentos em que ela perde água para o meio. Em 3 tem-se uma célula animal. A 

tendência é que ela sofra lise com a permanência do ganho de água  e a curva do gráfico caia abruptamente. 

 

6. C 

Como o enunciado diz sem gasto de energia, o transporte ativo não pode entrar como opção. O gráfico I, 

por ser constante, representa a osmose e o II representa a difusão facilitada. 

 

7. C 

I Isotônica porque o volume não se altera; II hipertônica pois seu volume diminui; III hipotônica pois seu 

volume aumenta. 

 

8. A 

A célula estava hipotônica em relação ao meio e, devido seu aumento de volume ser constante, o fenômeno 

é a osmose. 
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9. D 

O transporta ativo é responsável por manter a diferença de concentração entre os meios, gastando ATP e 

não permitindo o equilíbrio entre as substâncias. 

 

10. D 

O diagrama de Hofler serve para descrever as relações hídricas das células vegetais. Quando maior a 

resistência da parede (M), maior será a quantidade de água entrando na célula. A célula vegetal não sofre 

plasmólise ou lise celular devido a parede celular. Quando ela está em um meio que é mais concentrado 

externamente (hipertônico), ela murcha, perdendo água para o meio; e quando está em um meio pouco 

concentrado externamente (hipotônico), ela fica túrgida, ganhando água do meio.  
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Adaptações da fauna e flora aos biomas 

 

Resumo 

 

Os seres vivos possuem diversas características que os permitem estar adaptados aos biomas em que 

vivem. 

Entre os biomas brasileiros, podemos considerar: 

 

Amazonia: as árvores das matas alagadas têm várias adaptações morfológicas e fisiológicas para viverem 

parcialmente submersas, como raízes respiratórias e sapopembas. Os mamíferos das matas alagadas - 

antas, capivaras e outros - são todos bons nadadores. As frutas que caem na água são engolidas pelos 

peixes e as sementes resistentes às enzimas gástricas são transportadas para longe. Vários peixes, 

especialmente os da grande ordem dos Characinoidea, apresentam dentições especializadas para certos 

tipos de frutas. A floresta de terra firme tem inúmeras adaptações à pobreza em nutrientes dos seus solos 

argilosos e podzólicos. As árvores que a compõem são capazes de se abastecer com nitratos através de 

bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão ligadas às suas raízes. Além disso, uma grande variedade de 

fungos também simbiontes das raízes, chamados micorrizas, reciclam rapidamente o material orgânico 

antes deste ser lixiviado. 

 

Cerrado: as árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa, 

cujas folhas são geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para 

armazenar água e nutrientes. Cortiça grossa e estruturas subterrâneas podem ser interpretadas como 

algumas das muitas adaptações desta vegetação às queimadas periódicas a que é submetida, protegendo 

as plantas da destruição e capacitando-as para rebrotar após o fogo. Várias espécies de plantas que só 

germinam após as queimadas. 

 

Caatinga: as plantas da caatinga possuem adaptações ao clima, tais como folhas transformadas em 

espinhos, cutículas altamente impermeáveis, caules suculentos etc. 

 

Pantanal: devido ao seu regime de cheias e seca, algumas plantas aquáticas investem em sementes para 

que estas sobrevivam e voltem a colonizar a região na época das cheias. Uma das adaptações da planta 

para viver em ambiente aquático é a presença de aerênquima em seu pecíolo (‘cabinho’ da folha, geralmente 

mais comprido que a lâmina foliar na espécie). 

 

Mata atlântica: devido as condições de umidade e temperatura, as plantas são higrófilas, latifoliadas e 

perenifólias. A vegetação compete pela luz havendo estratificação vegetal. 

 

Pampas: as pradarias não necessitam de grandes quantidades de água para se desenvolver, mas, 

necessitam do fogo. As queimadas naturais são benéficas ao ciclo de vida das gramíneas típicas das 

pradarias. Tanto é que elas desenvolveram um mecanismo de adaptação que as torna capazes de brotar 

novamente após uma queimada, recuperando totalmente o local. Esse mecanismo consiste na criação de 

órgãos subterrâneos que se encarregarão de se reproduzir. 

 

Mata de araucária: é predominada pelos pinheiros, que são perenefolias, aciculifoliadas, possuem raízes 

profundas e cutícula espessa. Além disso, seus estômatos estão oclusos, evitando a perda de água. 
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Manguezal: devido a salinidade e o solo lodoso, o mangue possui adaptações a este tipo de ambiente como 

raízes respiratórias (que abastecem com oxigênio as outras raízes enterradas e diminuem o impacto das 

ondas da maré), capacidade de ultrafiltragem da água salobra e desenvolvimento das plântulas na planta 

materna, para serem posteriormente dispersas pela água do mar. As plantas são dotadas de glândulas de 

sal nas suas folhas para eliminar o excesso de sais, raízes aéreas, lenticelas no caule 
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Exercícios 

 

1. O a diversidade dos biomas brasileiros 

Em função de sua grande área territorial, o Brasil apresenta vários biomas, os quais são constituídos 

de várias formações vegetais. Uma dessas formações é encontrada em áreas baixas, quentes e 

úmidas. Está presente em trechos litorâneos do país, contando com uma flora caracterizada por 

espécimes halófilas e com pneumatóforos, isto é, vegetais tolerantes ao sal e com desenvolvimento 

de raízes aéreas, o que facilita a troca gasosa diretamente com a atmosfera. Essa mesma formação 

vegetal está sofrendo intensa devastação provocada, sobretudo, pela ação humana. 

A que formação vegetal o texto se refere e de que forma esse ambiente tem sido degradado pelo 

homem? 

a) À Mata dos Cocais, que teve grande parte de sua área desmatada para a prática da pecuária 

bovina. 

b) À Mata Atlântica, que sofreu extremamente com a retirada de madeira e com o desmatamento 

para aumentar a área de cultivo de lavouras como a canavieira e o cafezal. 

c) Aos manguezais, local que tem sofrido com a grande poluição dos mananciais hídricos e com o 

aterramento para construção de casas e bairros. 

d) Às restingas, onde, devido ao aumento da valorização das regiões litorâneas, houve grande 

retirada da formação vegetal para a construção de casas de veraneio em importantes praias do 

país. 

e) À mata de várzea, onde as árvores nativas estão perdendo espaço devido à introdução de 

espécimes novas vindas de outros biomas para aproveitar a grande disponibilidade de água desse 

ambiente. 

 

2. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas 

plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo 

vivendo sobre as árvores. 

                                                 Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 

Essas espécies captam água do(a) 

a) organismo das plantas vizinhas. 

b) solo através de suas longas raízes.  

c) chuva acumulada entre suas folhas. 

d) seiva bruta das plantas hospedeiras.  

e) comunidade que vive em seu interior. 

 

 

3. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, 

a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão 

relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido 

e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. 

As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são:  

a) Raízes escoras e respiratórias. 

b) Raízes tabulares e folhas largas.  

c) Casca grossa e galhos retorcidos.  

d) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. 

e) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. 
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4. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que 

se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se 

expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para 

eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de 

água por evaporação. 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:  

a) Cerrado.  

b) Pampas.  

c) Pantanal. 

d) Manguezal. 

e) Mata de Cocais. 

 

 

5. Uma região de Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação 

e recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as características 

apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projetos de 

reflorestamento nessa região. 

 
Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

6. 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. 
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7. Escreve James W.Wells em Três mil milhas através do Brasil: “A aparência desta vegetação lembra 

um pomar de frutas mirrado na Inglaterra; as árvores ficam bem distantes uma das outras, ananicadas 

no tamanho, extremamente retorcidas tanto de troncos quanto de galhos, e a casca de muitas 

variedades lembra muito a cortiça; a folhagem é geralmente seca, dura, áspera e quebradiça; as 

árvores resistem igualmente ao calor, frio, seca ou chuva [...]”. 

a) A que tipo de formação vegetal brasileira o texto se refere? 

b) Qual é a principal causa do aspecto “ananicado” das árvores? 

c) Qual é a principal causa do aspecto da casca? 

d) Cite outra característica importante das plantas dessa formação vegetal que não esteja descrita 

no texto. A que se deve essa característica? 

 

 

8. O número de estômatos por centímetro quadrado é maior na face inferior do que na face superior das 

folhas. 

Há mesmo folhas de algumas espécies de plantas que não têm estômatos na face superior. Essa 

diferença no número de estômatos nas duas faces das folhas é uma importante adaptação das 

plantas. 

Explique a importância funcional dessa adaptação 

 

 

9. Os manguezais são comuns às zonas litorâneas de países tropicais e subtropicais, como o Brasil. 

Dentre as diversas adaptações ao ambiente aí encontradas existe um curioso caso de "viviparidade" 

entre os vegetais. Indique duas outras adaptações típicas de vegetais de manguezais e explique as 

suas funções. 

 

10. Sabe-se atualmente que o xeromorfismo das plantas do cerrado é na verdade um 

pseudoxeromorfismo.  

a) Escreva duas características xeromórficas das plantas do cerrado.  

b) Por que as plantas do cerrado são consideradas pseudoxeromórficas?  

c) Qual é a provável causa do aspecto xeromórfico das plantas do cerrado? 
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Gabarito 

 

1. C 

Devido ao seu solo lodoso e pouco oxigenado, o manguezal possui raízes aéreas com pneumatóforos. 

 

2. C 

As bromélias possuem folhas evoluídas para torná-las capazes de acumular a água da chuva. 

 

3. C 

Devido as condições do solo as plantas do cerrado possuem o tronco retorcido. Além disso possuem 

casca grossa para estar adaptado ao fogo. 

 

4. D 

As folhas do manguezal possuem glândulas para eliminar o excesso de sais juntamente com o substrato 

lamacento e as raízes verticais (pneumatóforos). 

 

5. B  

As plantas do cerrado possuem raízes profundas que possibilitam a obtenção de água do lençol freático 

além de grande quantidade de cera que recobre a folha atua diminuindo a perda de água por 

transpiração. 

 

6. D 

As plantas do cerrado possuem estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes, caso o caule 

e suas folhas sejam destruídas. Elas possuem também pilosidade na gema apical que protege-a contra 

o fogo, que queima essa pilosidade, mas não a gema. 

 

7.  

a) O texto refere-se ao cerrado. 

b) A principal causa do aspecto “ananicado” é a deficiência de nutrientes minerais, associada à riqueza 

em alumínio. 

c) Em razão da precária disponibilidade de nitrogênio no solo, ocorre menor síntese de proteínas. 

Assim, a maior síntese orgânica é dirigida para a produção de carboidratos e lipídios, respectivamente 

celulose e suberina, resultando em casca de espessura maior. 

d) A característica é a presença de raízes profundas, que representam uma adaptação a lençóis 

freáticos localizados a grandes distâncias da superfície. 

 

8. Durante o dia, a temperatura na face superior da folha é mais alta do que na face inferior, o que implicaria 

numa grande perda de água. O maior número de estômatos na face inferior evita essa evaporação 

excessiva, sem comprometer a absorção de CO2. 

 

9. Presença de raízes aéreas (Pneumatóforos) para a respiração e também raízes adventícias para a 

sustentação do vegetal em solo lodoso. 

 

10. a) Folhas pequenas com estômatos em criptas e raízes profundas.  

b) Possuem capacidade de retirar água do solo, mas este é pobre em nutrientes.  
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c) Falta de nutrientes no solo. 
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Síntese kantiana 

 

Resumo 

 

Kant e o criticismo 

 Conhecido como o maior filósofo do Iluminismo, o alemão Immanuel Kant é também um dos maiores 

pensadores de todos os tempos e se notabilizou nas mais diversas áreas da filosofia: da lógica à filosofia 

política, da ética à estética. Nesse sentido, uma de suas contribuições mais importantes para a história da 

filosofia – talvez a maior de todas elas – foi a criação de uma nova corrente na teoria do conhecimento, 

corrente esta que, de acordo com o Kant, resolveria definitivamente todos os problemas da epistemologia: o 

criticismo. Ora, no que esta corrente crê? 

Em primeiro lugar, precisamos recordar que, na época de Kant, a teoria do conhecimento já ocupava a 

alguns séculos o centro das especulações filosóficas e vivia dividida em duas grandes correntes: o 

racionalismo, que considerava a razão o fundamento básico do conhecimento humano, e o empirismo, que 

dava centralidade aos sentidos no processo de conhecimento. De modo mais ou menos radical, essas duas 

correntes vinham sempre se contrapondo sem nunca chegar a um acordo. E foi aí que Kant se destacou. 

Segundo ele, o primeiro passo para a resolução dos problemas epistemológicos seria uma reavaliação geral 

de toda a discussão desde o seu ponto de partida. Era preciso fazer uma crítica do conhecimento (daí o nome 

criticismo): perguntar, como se isso nunca tivesse sido feito antes, quais as condições de possibilidade do 

conhecimento humano. 

Curiosamente, a conclusão de Kant em sua Crítica da Razão Pura foi de que tanto o racionalismo 

quanto o empirismo tinham o seu quê de verdadeiro, que merecia ser reconhecido, mas que também, 

justamente por isso, nenhum dos dois podia ser admitido sem ressalvas ou ser absolutizado. Ao contrário, 

para Kant, o papel do verdadeiro filósofo seria unir o que essas duas correntes tinham de verdadeiro, 

expurgando o que fosse falso. Era necessário fazer uma conciliação, uma síntese transcendente entre as 

duas teorias.  

Como isso seria possível? Bem, para Kant, a primeira coisa que uma crítica séria do conhecimento nos 

revela é que não podemos nunca acessar o número, isto é, nunca podemos descobrir a essência das coisas, 

a realidade tal como ela é em si mesma, mas apenas os fenômenos, ou seja, a realidade tal como aparece 

para nós. Aliás, segundo o autor, foi esse o erro básico das teorias do conhecimento precedentes, que, sem 

reconhecer os limites da inteligência humana, achavam possível descobrir a realidade tal como ela é em si 

mesma, objetivamente. Indo justamente numa direção contrária, Kant rejeita toda perspectiva objetivista, 

realista. Para ele, nós nunca saberemos como as coisas são. Podemos apenas descobrir como as coisas são 

para nós, como elas aparecem para os seres humanos. Não à toa, a filosofia kantiana é considerada 

subjetivista, idealista. Historicamente, aliás, essa inovação de Kant ficou conhecida como revolução 

copernicana. Com efeito, assim como Copérnico, com sua defesa do heliocentrismo, teria modificado o centro 

do universo, transplantando-o da Terra para o Sol, da mesma maneira Kant teria modificado o centro da 

filosofia, transplantando-o de uma perspectiva realista (centrada no objeto do conhecimento) para uma 
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perspectiva idealista (centrada no sujeito do conhecimento). No entanto, é necessário perceber aqui que o 

idealismo kantiano não é individual. Não se trata de como a realidade aparece para cada ser humano, mas 

sim de como ela aparece para todos os indivíduos, uma vez que temos todos a mesma estrutura cognitiva. 

Trata-se, pois, de um idealismo transcendental.  

Como adiantado acima, a conclusão retirada por Kant de sua investigação das condições de 

possibilidade do conhecimento humano foi uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Segundo o autor, 

tanto a razão quanto os sentidos são fundamentos básicos do conhecimento, mas sob aspectos diferentes, 

cada um com o seu papel. Assim, ao invés de um ou os outros serem a fonte primária do conhecer, o que há 

é a função de cada um e a interdependência de ambos. 

Dito de modo simples, pode-se resumir a coisa da seguinte maneira. São duas as faculdades ou 

capacidades básicas do conhecimento humano: o entendimento (correspondente à razão) e a sensibilidade 

(correspondente aos sentidos). 

Faculdade idêntica em todos os seres humanos e possuída pelos homens desde que nasceram, o 

entendimento gera conceitos e fornece o conhecimento a priori (prévio à experiência), o qual consiste nas 

doze categorias básicas do conhecimento (substância, relação, quantidade, qualidade, etc.). Tal 

conhecimento a priori fornece a forma do conhecimento humano em geral, isto é, a estrutura a partir da qual 

conhecemos as coisas. A sensibilidade, por sua vez, sendo uma capacidade com que os homens também 

nascem, é, porém, a princípio vazia, uma vez que depende da experiência para ser preenchida – e varia de 

um indivíduo para o outro. Sendo assim, ela gera intuições e fornece o conhecimento a posteriori (posterior à 

experiência), o qual se constitui dos dados oferecidos pelos sentidos. Tal conhecimento fornece não a forma, 

mas a matéria, o conteúdo do conhecimento humano em geral, o qual é estruturado pelas categorias da razão. 

Assim, o conhecimento é uma junção de razão e sentidos, entendimento e sensibilidade. A razão dá a forma 

do conhecimento, os sentidos dão a matéria. O entendimento fornece a estrutura a priori, a sensibilidade o 

conteúdo a posteriori. Em síntese, a conceito sem intuição é vazio, a intuição sem conceito é disforme.  

Naturalmente, as consequências dos princípios do criticismo kantiano foram muito para além da teoria 

do conhecimento. Uma vez que todo conhecimento teórico depende simultaneamente do entendimento e da 

sensibilidade, Kant concluiu que é impossível provar racionalmente a existência de Deus, a imortalidade da 

alma e a liberdade humana. De fato, nenhum desses três objetos (Deus, alma e liberdade) pode ser percebido 

diretamente pelos sentidos, sendo assim, nenhum deles pode ser conhecido com segurança. Essa rejeição 

de Kant dos temas clássicos da metafísica, porém, foi provisória. Como veremos a seguir, Kant resgatará os 

temas Deus, alma e liberdade quando tratar das questões éticas. 
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Exercícios 

 

1. O filósofo alemão Immanuel Kant formulou, na Crítica da Razão Pura, uma divisão do conhecimento e 

acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são coisas; eles nomeiam aquilo que podemos 

conhecer das coisas, através das formas da sensibilidade (Espaço e Tempo) e das categorias do 

entendimento (tais como Substância, Relação, Necessidade etc.). Assim, Kant afirma que o 

conhecimento humano é finito (limitado por suas formas e categorias). Como poderia haver, então, 

algum conhecimento universalmente válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num “juízo 

sintético a priori”. Juízos são afirmações; o adjetivo “sintéticos” significa que essas afirmações reúnem 

conceitos diferentes; “a priori”, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos 

fenômenos, antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que 

tenha unidade e sentido. 

  

Com base nisso, indique a alternativa CORRETA. 

a) Para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, acessíveis 

pelos sentidos (visão, audição, etc.).     

b) Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se altera 

caso a caso.     

c) Se a Metafísica é o conhecimento da essência das coisas elas mesmas, Kant é, na Crítica da 

Razão Pura, um defensor da Metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento.     

d) Para Kant, Espaço e Tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os 

fenômenos.     

e) Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e 

unicidade.     
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2. Leia os textos a seguir. 

Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciares na política; antes, 

não. Então, primeiro precisarás adquirir virtude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou a 

administrar não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade e as coisas a ela 

pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes 

contigo ou com a cidade, porém justiça e sabedoria. 
  PLATÃO, O primeiro Alcebíades. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2004. p. 281-285. 

  

  

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade 

é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo... Sapere Aude! 

Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. 
KANT, I. Resposta à pergunta: que é ‘Esclarecimento’ (‘Aufklärung’). Trad. Floriano de Souza Fernandes, 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1985. p. 100-117. 

  

  

Tendo em vista a compreensão kantiana do Esclarecimento (Aufklärung) para a constituição de uma 

compreensão tipicamente moderna do humano, assinale a alternativa correta. 

a) Fazer uso do próprio entendimento implica a destruição da tradição, na medida em que o poder 

da tradição impede a liberdade do pensamento.    

b) A superação da condição de menoridade resulta do uso privado da razão, em que o indivíduo faz 

uso restrito do próprio entendimento.    

c) A saída da menoridade instaura uma situação duradoura, pois as verdadeiras conquistas do 

Esclarecimento se afiguram como irreversíveis.    

d) A menoridade é uma tendência decorrente da natureza humana, sendo, por esse motivo, superada 

no Esclarecimento, com muito esforço.     

e) A condição fundamental para o Esclarecimento é a liberdade, concebida como a possibilidade de 

se fazer uso público da razão.     

  

 

3. O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa 

sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios 

objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. 
KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 47. 

Coleção Os Pensadores. 

  

 Com base nos conhecimentos sobre a concepção kantiana de tempo, assinale a alternativa correta. 

a) O tempo é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral.    

b) O tempo é uma representação relativa subjacente às intuições.    

c) O tempo é um conceito discursivo, ou seja, um conceito universal.    

d) O tempo é um conceito empírico que pode ser abstraído de qualquer experiência.    

e) O tempo, concebido a partir da soma dos instantes, é infinito.     
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4. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém todas as tentativas 

para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com 

esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da 

metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. 
 KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1994 (adaptado). 

  

O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução copernicana na filosofia. 

Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que 

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.    

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo.    

c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica.    

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos.    

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por 

Kant.    

   

 

5. No século XVIII, o filósofo Emanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. 

Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído 

internamente por meio das formas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas categorias lógicas 

do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida 

pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias 

coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que 

a) a mente humana é como uma “tabula rasa”, uma folha em branco que recebe todos os seus 

conteúdos da experiência.    

b) os conhecimentos são revelados por Deus para os homens.    

c) todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência.    

d) Kant foi um filósofo da antiguidade.    

e) para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto.    
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6. Nos Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, Newton afirmara que as leis do movimento, assim 

como a própria lei da gravitação universal, tomadas por ele como proposições particulares, haviam sido 

“inferidas dos fenômenos, e depois tornadas gerais pela indução”. Kant atribui a estas proposições 

particulares, enquanto juízos sintéticos, o caráter de leis a priori da natureza. Entretanto, ele recusa 

esta dedução exclusiva das leis da natureza e consequente generalização a partir dos fenômenos. 

Destarte, para enfrentar o problema sobre a impossibilidade de derivar da experiência juízos 

necessários e universais, um dos esforços mais significativos de Kant dirige-se ao esclarecimento das 

condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori. Com base no enunciado e nos conhecimentos 

acerca da teoria do conhecimento de Kant, é correto afirmar: 

a) A validade objetiva dos juízos sintéticos a priori depende da estrutura universal e necessária da 

razão e não da variabilidade individual das experiências.    

b) Os juízos sintéticos a priori enunciam as conexões universais e necessárias entre causas e efeitos 

dos fenômenos por meio de hábitos psíquicos associativos.    

c) O sujeito do conhecimento é capaz de enunciar objetivamente a realidade em si das coisas por 

meio dos juízos sintéticos a priori.    

d) Nos juízos sintéticos a priori, de natureza empírica, o predicado nada mais é do que a explicitação 

do que já esteja pensado realmente no conceito do sujeito.    

e) A possibilidade dos juízos sintéticos a priori nas proposições empíricas fundamenta-se na 

determinação da percepção imediata e espontânea do objeto sobre a razão.    

   

 

7. Immanuel Kant, além da Filosofia, dedicou-se também às questões científicas, tendo sido pioneiro na 

afirmação de que as “nebulosas” não são apenas gases, mas conglomerados de estrelas. Sua tese de 

1755 sobre a formação do Sistema Solar antecipou ideias semelhantes às do francês Laplace. A 

chamada “hipótese de Kant-Laplace” explica o surgimento do Sol e dos planetas a partir de uma 

“nebulosa primitiva”, em movimento de rotação constante e cujos gases aos poucos se acumulam no 

centro, adensando-se e gerando o Sol, enquanto ao redor desse criam-se núcleos de matéria 

concentrada, dando nascimento aos planetas. Embora essa concepção já tenha sido superada, ela foi 

importante para o desenvolvimento das teorias cosmogônicas contemporâneas, inclusive a mais 

famosa, a do big-bang. 

  

Marque a opção que melhor exprime a relevância das teorias cosmogônicas de Kant e de Laplace. 

a) É possível conceber a origem e a evolução do Universo por meio da razão e dos conhecimentos 

científicos.    

b) A busca do conhecimento é uma tarefa inglória, pois há sempre uma teoria nova se sobrepondo à 

atual.    

c) Como o ser humano não estava presente na origem do mundo, ele não pode ter qualquer 

conhecimento do que então aconteceu.    

d) O conhecimento sobre a origem do Universo e as causas dos fenômenos naturais de nada serve 

para o ser humano e é pura vaidade.    

e) Só podemos conhecer aquilo que experimentamos diretamente.    
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8. “Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém, todas as 

tentativas de mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que o nosso 

conhecimento seria ampliado, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se 

não progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo 

nosso conhecimento a priori, o que assim já concorda melhor com a requerida possibilidade de um 

conhecimento a priori dos mesmos que deve estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem 

dados”. 
Kant 

 De acordo com o pensamento de Kant, é correto afirmar que 

a) o conhecimento resulta da ação dos objetos sobre nossa capacidade perceptiva, de modo que 

todo conhecimento deriva da experiência.    

b) nada pode ser estabelecido sobre os objetos que não seja dado por eles ou por meio deles.    

c) nosso conhecimento é regulado por princípios que se encontram em nossa mente; como tais, são 

anteriores e independentes de toda experiência.    

d) é dispensável fazer uma crítica da Razão e dos limites e possibilidade do conhecimento.    

e) a Metafísica se constituiu há muito tempo como disciplina que “encetou o caminho seguro de uma 

ciência” (Kant).    

   

9. Na história do pensamento humano foram construídos conceitos para compreender o que é filosofia. 

Uma das explicações foi dada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que dizia: não há filosofia que se 

possa aprender; só se pode aprender a filosofar. 

Essa afirmação significa que, para Kant, a filosofia é 

a) um fundamento.    

b) uma atitude.    

c) uma utopia.    

d) uma ciência.    

e) um método.    

   

 

10. Considere o texto a seguir para responder à questão. 

  

O juízo estético em Kant é uma intuição do inteligível no sensível, em que o sujeito não proporciona 

nenhum conhecimento do objeto que provoca, não consiste em um juízo sobre a perfeição do objeto, 

é válido independentemente dos conceitos e das sensações produzidas pelo objeto. 
 TAVARES, Manoel; FERRO, Mário. Análise da obra fundamentos da metafísica dos costumes de Kant. Lisboa- Portugal: 

Editorial Presença, [s.d.]. p. 43-44. 

 Então, para Kant, a estética é uma intuição de ordem 

a) objetiva.    

b) cognitiva.    

c) subjetiva e cognitiva.    

d) subjetiva e objetiva.    

e) subjetiva.    
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Gabarito 

 

1. E 

Para Kant, os juízos são estruturas que formulam o processo do conhecimento, sendo alguns juízos 

necessários e universais e, portanto, puros e a priori. Esses juízos, para ele, possibilitam o conhecimento 

denominado puro, ou seja, o conhecimento que está relacionado à estrutura cognitiva humana a priori, 

independentemente da experiência empírica.    

  
2. E 

Para Kant, o esclarecimento pressupõe a capacidade do indivíduo de fazer uso da sua própria razão de 

forma autônoma, ou seja, a partir do uso de seu próprio entendimento de maneira independente do 

entendimento alheio. A autonomia de pensamento característica do esclarecimento implica, por sua vez, 

a liberdade, o que inclui a possibilidade do indivíduo de se expressar livremente, realizando o uso público 

da sua razão, como constatado na alternativa [E].   

  
3. A 

Para Kant, os indivíduos possuem estruturas ou faculdades cognitivas que possibilitam a experiência e 

o entendimento, sendo essas estruturas existentes a priori, ou seja, estariam presentes nos indivíduos 

desde o nascimento, não dependendo de nenhuma condição empírica de aquisição. Entre essas 

estruturas, estaria a noção de tempo, de modo que o tempo seria uma forma a priori da sensibilidade, 

condicionante da apreensão dos fenômenos empíricos, como apontado pela alternativa [A].   

  
4. A 

Primeiro, distingamos entre os tipos de juízos que Kant considera sermos capazes de fazer. Eles são 

três: 1) juízos analíticos (ou aqueles juízos nos quais já no sujeito encontramos o predicado, ou seja, 

juízos tautológicos e, por conseguinte, dos quais não se obtém nenhum tipo de conhecimento); 2) juízos 

sintéticos a posteriori (ou aqueles juízos nos quais a experiência sensível está presente e se faz parte 

decisiva do julgamento, ou seja, juízos particulares e contingentes); e 3) juízos sintéticos a priori (ou 

aqueles juízos nos quais o predicado não está contido no sujeito e a experiência não constitui alguma 

parte decisiva do conteúdo, ou seja, juízos nos quais se obtém conhecimento sobre algo, porém sem 

que a experiência seja relevante para a conclusão obtida, o que faz desse tipo de juízo universal e 

necessário). 

Segundo, lembremos que Kant afirmava que a matemática e a física realizam justamente o último tipo 

de juízo mencionado. Ele, então, se perguntava se a metafísica também não era capaz de realizar esse 

tipo de juízo. Para solucionar esta questão: “é possível uma metafísica baseada em juízos sintéticos a 

priori?”, o filósofo irá modificar o ponto de vista da investigação se inspirando em Copérnico, isto é, 

considerando o objeto não através daquilo que a experiência sensível expõe, porém a partir da 

possibilidade de a faculdade mesma de conhecer constituir a priori o objeto – o astrônomo fez algo similar 

quando, em vez de calcular o movimento dos corpos celestes através dos dados da experiência sensível, 

calculou esses movimentos através da suposição de que o próprio observador (o homem sobre a Terra) 

se movia. Esse a priori que Kant formula se encontra nas formas da sensibilidade, nas categorias do 

entendimento e no esquematismo, isto é, na sua filosofia transcendental, ou na sua filosofia sobre as 

condições de possibilidade do próprio conhecimento.   

  
5. E 

 Somente a alternativa [E] é correta. Kant faz uma “revolução copernicana” na filosofia ao colocar, como 

centro do processo de conhecimento, o sujeito e, não mais, o objeto. Tal concepção buscou superar a 

quimera entre inatistas e empiristas acerca do conhecimento.   
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6. A 

Os juízos sintéticos são derivados da experiência de modo a expandir o conceito uma vez que o 

predicado não está implícito no sujeito e a experiência funcionaria como um fornecedor da extensão dos 

mesmos. 

A título de exemplo, para melhor compreensão, Kant explicita esse caso com a afirmação “todos os 

corpos são pesados”. Diferentemente do conceito “todos os corpos são extensos”, no qual o predicado 

já estava incorporado no conceito inicial e só estava omisso. Esta afirmação agrega um conhecimento 

empírico, a saber, o de peso, sendo pela experiência o único meio de se obter tal predicado. 

  

É na “Crítica da Razão Pura” que Kant elabora categorias que denomina de transcendentais, que são 

estruturas “a priori” da sensibilidade e do intelecto ao mesmo tempo em que possibilitam a experiência 

do objeto. Ele distingue três tipos de juízo: 

- Juízo Analítico a priori (universal e necessário) – esta forma de juízo não amplia o conhecimento, só 

explica e é baseado no princípio da identidade, ou seja, o predicado não é nada mais que a explicitação 

do conteúdo do sujeito. Ex: um triângulo tem três lados. 

- Juízo Sintético a posteriori (não é universal, nem necessário) – esta forma de julgamento amplia o 

conhecimento, pois realiza uma síntese, fundamentada na experiência. 

- Juízo Sintético a priori (universal e necessário) – esta forma de julgamento amplia o conhecimento e é 

formulado independentemente da experiência empírica.    

  
7. A 

Immanuel Kant (1724–1804), assim ele se chamava, tinha 41 anos quando fez publicar a sua “Teoria do 

Céu”. Nessa obra, que teve repercussões duradouras nos debates científicos, Kant procurava 

estabelecer uma cosmogonia, ou seja, uma teoria sobre a criação do cosmos. Procurava basear as suas 

especulações na mecânica do físico inglês, mas dava largas à sua imaginação. O certo é que teve 

algumas intuições geniais. Kant percebeu que a Via Láctea era um conjunto de estrelas e de outros 

astros e deduziu, por analogia com o sistema solar e com as nebulosas espirais, que se tratava de um 

conjunto imenso em forma de disco achatado, ocupando o nosso Sol um local marginal. Daí, explicava 

que se visse a Via Láctea como uma faixa de luz no céu, ao invés de se ver uma luminosidade uniforme 

em toda a abóbada celeste. Continuando o seu raciocínio, defendeu que as nebulosas que se vêm no 

céu são outras “vias lácteas”; outros universos-ilha, como depois se disse; outras galáxias, como hoje se 

diz. A sua audaciosa teoria só viria a ser confirmada em 1924, com os trabalhos do astrônomo norte-

americano Edwin Hubble (1889–1953). 

Prosseguindo o seu raciocínio analógico inspirado nas nebulosas espirais, Kant defendeu que o sistema 

solar se tinha formado por condensação de uma nuvem de poeiras. Essa nuvem ter-se-ia achatado por 

efeito da rotação e partes dela ter-se-iam condensado por efeito da gravidade. No centro ficaria o Sol; à 

sua volta, aglomerações de matéria que gerariam os planetas. Era uma hipótese audaciosa e muito 

inteligente. Explicava o motivo por que os planetas descrevem movimentos orbitais todos no mesmo 

sentido, explicava a sua rotação, no mesmo sentido, em torno de si mesmos, e explicava ainda o fato de 

orbitarem todos em planos quase coincidentes. 

Anos mais tarde, quando o grande matemático francês Pierre Simon de Laplace (1749–1847) 

desenvolveu e fundamentou uma hipótese semelhante, a teoria do filósofo alemão ganhou nova 

credibilidade. Veio a ser conhecida como hipótese de Kant-Laplace. Depois de várias controvérsias e 

alterações, esta hipótese constitui hoje o chamado “modelo padrão” de formação de sistemas 

planetários. 

Após ter considerado a Via Láctea como uma galáxia entre outras e ter apontado o sistema solar como 

um entre muitos possíveis, Kant estava convencido de que o nosso mundo é apenas um entre muitos 

outros mundos habitados. “Não hesitaria em arriscar tudo na verdade da minha proposição”, escreve, 

“de que, pelo menos, alguns dos planetas que vemos são habitados.” A especulação do filósofo sobre a 
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pluralidade dos mundos encerra a obra “Teoria do Céu”, preenchendo toda a sua terceira parte. Aí se 

encontram alguns dos trechos mais ingênuos e, ao mesmo tempo, mais poéticos do filósofo alemão.   

  
8. C 

A questão faz referência à “revolução copernicana” empreendida por Kant na Filosofia. Para superar a 

quimera entre os empiristas e os inatistas, esse filósofo alemão passou a focar seus estudos sobre o 

sujeito do conhecimento ao invés de somente considerar os objetos conhecidos. Segundo Kant, ainda 

que o sujeito conheça os objetos por meio da experiência, tal conhecimento ocorre somente porque o 

homem tem, em si, princípios que regulam a sua mente.   

  
9. B 

Filosofar, na acepção kantiana, corresponde a uma atitude de pensar por si mesmo. Nesse sentido, está 

relacionado com uma intenção pedagógica de fazer as pessoas pensarem autonomamente, saindo do 

estado de menoridade, tal como Kant apresenta em seu texto O que é Iluminismo? 

  
10. E 

Segundo Kant, o juízo estético advém do prazer gerado, não havendo necessidade de estar relacionado 

com qualquer conhecimento acerca do objeto. Nesse sentido, esse corresponde a somente uma intuição 

de ordem subjetiva, de acordo com a forma que o sujeito percebe o objeto.   
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Energia mecânica 

 

Resumo 

 

Energia  

Energia e Trabalho são grandezas de mesma dimensão. Estão associados às forças que de alguma forma 

proporcionam ou podem proporcionar movimento.  

A energia mecânica é a soma das energias potencial e cinética. A energia potencial pode ser do tipo 

gravitacional (associada à força peso) ou elástica (associada à força elástica).  

  

Potencial Gravitacional  

(é necessário um desnível em relação a um referencial)  

  

  

Potencial Elástica  

(é necessária a deformação no meio elástico)  

  

Cinética  

(é necessário que o corpo esteja em movimento)  

  

  

Obs.: Para a solução de exercícios de energia é preciso pensar da seguinte forma: Qual tipo de energia 

mecânica o corpo possui? Se tiver velocidade – tem energia cinética; se tiver altura em relação a um 

referencial – tem energia potencial gravitacional; se tiver mola ou meio elástico deformado – tem energia 

potencial elástica.  

 

Teorema da Energia Cinética  

Considere uma força constante F que atua sobre um corpo de massa m, na direção e no sentido do 

movimento e sendo F a sua força resultante.  

O trabalho realizado é  

  

Mas  

  

Logo,  
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Conservação de Energia  

O Princípio da Conservação da Energia diz que quando um número é calculado no início de um processo (o 

valor da energia), ele será o mesmo no fim do processo. A energia poderá sofrer mudanças na sua 

classificação, mas continuará sendo expressa pelo mesmo número.  

Quando aplicamos o Princípio da Conservação de Energia em sistemas mecânicos, estamos dizendo que a 

energia mecânica será mecânica até o fim do processo, isto é, não será transformada em outra forma de 

energia.  

  

Quando a energia mecânica se torna outra forma de energia (usualmente calor) o sistema é chamado de 

não-conservativo (aparecem forças dissipativas como forças de atrito ou de resistência do ar), mas observe 

que mesmo um sistema chamado de não-conservativo é na verdade um sistema conservativo quando 

tratamos da totalidade das energias envolvidas.  
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Exercícios 

 

1. Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de 

um atleta estão representadas na figura: 

 

 
 
Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 

possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que  

a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

elástica representada na etapa IV.    

b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa IV.    

c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa III.    

d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa IV.    

e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa III.    

   
 

2. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma 

mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho 

entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. 

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em  

a) um dínamo.    

b) um freio de automóvel.    

c) um motor a combustão.    

d) uma usina hidroelétrica.    

e) uma atiradeira (estilingue).    



 
 

 

 

4 

Física 
 

3. A ilustração abaixo representa um bloco de 2 kg de massa, que é comprimido contra uma mola de 

constante elástica K = 200 N/m. Desprezando qualquer tipo de atrito, é CORRETO afirmar que, para 

que o bloco atinja o ponto B com uma velocidade de 1,0 m/s, é necessário comprimir a mola em: 

 

 
a) 0,90 cm.    

b) 90,0 cm.    

c) 0,81 m.    

d) 81,0 cm.    

e) 9,0 cm.    
 
 

4. Deixa-se cair um objeto de massa 500g  de uma altura de 5m  acima do solo. Assinale a alternativa 

que representa a velocidade do objeto, imediatamente, antes de tocar o solo, desprezando-se a 

resistência do ar.  

a) 10m / s     

b) 7,0m / s     

c) 5,0m / s     

d) 15m / s     

e) 2,5m / s     

   
 

5. Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma 

ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar 

constante. 

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?   

a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a 

energia cinética é constante.     

b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, 

a outra cresce.     

c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas 

agindo sobre o carro.     

d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia 

potencial gravitacional diminui.     

e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.    
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6. Um elevador de carga de uma obra tem massa total de 100 kg.  Ele desce preso por uma corda a partir 

de uma altura de 12 m  do nível do solo com velocidade constante de 1,0 m s.  Ao chegar ao nível do 

solo, a corda é liberada, e o elevador é freado por uma mola apoiada num suporte abaixo do nível do 

solo. A mola pode ser considerada ideal, com constante elástica k,  e ela afunda uma distância de 

50 cm  até frear completamente o elevador. 

Considerando que a aceleração da gravidade seja 210 m s ,  e que todos os atritos sejam desprezíveis, 

o trabalho da força de tração na corda durante a descida dos 12  metros e o valor da constante da 

mola na frenagem valem, respectivamente, em kilojoules e em newtons por metro,  

a) 0; 400     

b) 12; 400     

c) 12; 4400−     

d) 12; 400−     

e) 12; 4400     

 
 

7. Um carro, trafegando com velocidade escalar constante v, freia até parar, percorrendo uma distância 

de frenagem ( s),Δ  devido à desaceleração do carro, considerada constante. Se o carro estiver 

trafegando com o dobro da velocidade anterior e nas mesmas condições, a nova distância de 

frenagem imposta ao carro em relação a anterior será  

a) 2 sΔ     

b) 0,5 sΔ     

c) 0,25 sΔ     

d) 4 sΔ     

e) 1 sΔ     

 
 

8. Um carro, em um trecho retilíneo da estrada na qual trafegava, colidiu frontalmente com um poste. O 

motorista informou um determinado valor para a velocidade de seu veículo no momento do acidente. 

O perito de uma seguradora apurou, no entanto, que a velocidade correspondia a exatamente o dobro 

do valor informado pelo motorista. 

Considere 1Ec  a energia cinética do veículo calculada com a velocidade informada pelo motorista e 

2Ec  aquela calculada com o valor apurado pelo perito. 

A razão 1

2

Ec

Ec
 corresponde a:  

a) 
1

2
    

b) 
1

4
    

c) 1    

d) 2    
   



 
 

 

 

6 

Física 
 

9.    

 
Um jovem movimenta-se com seu “skate” na pista da figura acima desde o ponto A  até o ponto B,  

onde ele inverte seu sentido de movimento.  

 

Desprezando-se os atritos de contato e considerando a aceleração da gravidade 2g 10,0m / s ,=  a 

velocidade que o jovem “skatista” tinha ao passar pelo ponto A  é  

a) entre 11,0 km / h  e 12,0 km / h     

b) entre 10,0 km / h  e 11,0 km / h     

c) entre 13,0 km / h  e 14,0 km / h     

d) entre 15,0 km / h  e 16,0 km / h     

e) menor que 10,0 km / h     

 
 

10. Em um experimento que valida a conservação da energia mecânica, um objeto de 4,0 kg  colide 

horizontalmente com uma mola relaxada, de constante elástica de 100 N / m.  Esse choque a 

comprime 1,6 cm.  Qual é a velocidade, em m/ s,  desse objeto, antes de se chocar com a mola?   

a) 0,02      

b) 0,40      

c) 0,08      

d) 0,13     
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Gabarito 

 

1. C 

Pela conservação da energia mecânica, toda energia cinética que o atleta adquire na etapa I, é 

transformada em energia potencial na etapa III, quando ele praticamente para no ar.  

OBS: Cabe ressaltar que o sistema é não conservativo (incrementativo), pois no esforço para saltar, o 

atleta consome energia química do seu organismo, transformando parte em energia mecânica, portanto, 

aumentando a energia mecânica do sistema.   

 

2. E  

O processo de conversão de energia no caso mencionado é o da transformação de energia potencial 

elástica em energia cinética. O estilingue também usa esse mesmo processo de transformação de 

energia.   

 

3. B  

Dados: m = 2 kg; K = 200 N/m; v = 1 m/s; h = 4 m. 

O sistema é conservativo. Então: 

( )( )
( )

22 2 2
A B
Mec Mec

2 1K x m v 200 x
E E     m g h     2 10 4   

2 2 2 2

81
x   x 0,9 m.

100

=  = +  = + 

=   = 

 

 

Ignorando a resposta negativa: 

x = 90,0 cm.   

 

4. A 

Sabendo que se trata de uma queda livre (velocidade inicial 0v  é nula), onde a altura inicial é de 5  

metros e a massa do corpo é de 0,5 kg,  podemos resolver de duas formas distintas. 

1ª Solução – Queda Livre: 

Utilizando a equação de Torricelli, temos que: 

2 2
0v v 2 a SΔ= +    

Onde, 

0

a g

S h

v 0

Δ

=

=

=

 

 

Temos que, 

2

2

v 2 g h

v 2 10 5

v 100

v 10 m s

=  

=  

=

=
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2ª Solução – Conservação de Energia Mecânica: 

Sabendo que inicialmente o corpo está em repouso, podemos dizer que: 

i f

g fi

m m

p c

2

2

E E

E E

m v
m g h

2

v 2 g h

v 10 m s

=

=


  =

=  

=

    

 

5. D 

- Energia potencial: PE m g h.=  Sendo uma descida, a altura diminui, a energia potencial diminui. 

- Energia cinética: 
2

C

m v
E .

2
=  Sendo constante a velocidade, a energia cinética também é constante. 

- Energia mecânica: M C PE E E .= +  Se a energia potencial diminui e a energia cinética é constante, a 

energia mecânica diminui.   

 

6. C 

Dados: 2
0M 100kg; h 12m; v 1m s; x 50cm 0,5m; g 10m s ; v 0.= = = = = = =  

 

O teorema da energia cinética (T.E.C.) será aplicado às duas situações. 

Durante a descida dos 12 metros a velocidade é constante, portanto a variação da energia cinética é 

nula. As forças atuantes no elevador são o peso e a força de tração na corda. Assim: 

( )( )cinR P F F

F

T.E.C. :  W E   W W 0  W Mgh 100 10 12 12.000J 

W 12kJ.

Δ=  + =  = − = − = 

= −

 

 

Durante a frenagem até o repouso, agem no elevador o peso e a força elástica. 

( )

( ) ( ) ( )
( )

el

2 2
cin 0R P F

22
2

M
T.E.C. :  W E   W W v v   

2

k 0,5k x M 100
Mgx 0 1   100 10 0,5  

2 2 2 2

k
550 k 4.400 N m.

8

Δ=  + = − 

− = −  − = − 

=  =

   

 

7. D 

Essa questão pode ser resolvida mentalmente, basta você lembrar o teorema trabalho-conservação de 

energia (2) e da definição de trabalho (1), com isso você terá a seguinte equação: 2
i

1
F S mv ,

2
Δ = −  e fica 

fácil de visualizar que se dobrarmos a velocidade (que está elevada ao quadrado) a distância terá que 

quadruplicar.  

 

Segue logo abaixo uma prova matemática: 
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2 2
f i

2
i

2
i

W F S (1)

1 1
W mv mv (2)

2 2

1
W 0 mv

2

1
W mv (3)

2

Δ= 

= −

= −

= −

 

 

Substituindo (1) em (3), temos: 

2
i

2
at i

2
i

at

1
F S mv

2

1
F S mv

2

mv
S (4)

2F

Δ

Δ

Δ

 = −

 = −

= −

 

 

No novo caso teremos o dobro da velocidade inicial: 

2
i

at

2
i

at

2
i

at

2
i

at

m (2v )
S'

2F

m 4v
S'

2F

4 mv
S'

2F

mv
S' 4 (5)

2F

Δ

Δ

Δ

Δ


= −


= −


= −

= − 

 

 

Substituindo (4) em (5), temos: 

S' 4 SΔ Δ=    

 

8. B 

( )

2

1
1

2 2
2

2 2

m v
Ec   

Ec 12
  .

Ec 4m vm 2 v
Ec    Ec 4

2 2


 =


 =


=  =


   

 

9. B 

Pela conservação da energia mecânica: 

( )( )
2

A B A
mec mec A

m v
E E   m g H  v 2 g H 2 10 0,45 9  v 3 m/s 

2

v 10,8 km/h.

=  =  = = =  = 

=
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10. C 

Analisando o enunciado e utilizando os conhecimentos acerca de conservação de energia mecânica, 

temos que: 

( )

( )

i f

i i f f

m m

c p c p

2 2
i

2
2 2
i

2
2

i

i

i

E E

E E E E

m v k x
0 0

2 2

4 v 100 1,6 10

100 1,6 10
v

4

v 0,0064

v 0,08 m s

−

−

=

+ = +

 
+ = +

 =  

 
=

=

=
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MUV, lançamento verical e queda livre 

 

Resumo 

 

A aceleração (média) é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo necessário para esta 

variação e seu módulo é dado por    

    

e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/s2).    

A aceleração constante produz um movimento chamado de uniformemente variado (MUV).     

Para este tipo de movimento, a velocidade média também pode ser calculada como a média das 

velocidades.     

       

onde vf é a velocidade final e v0 a velocidade inicial.      

Pode-se demonstrar que as equações responsáveis pelo MUV são:     

       

Obs.: Para um movimento ser considerado acelerado é preciso que o módulo de sua velocidade aumente. E 

para ser considerado como retardado ou desacelerado é preciso que o módulo de sua velocidade diminua. 

O sinal negativo vai indicar seu sentido. Assim uma aceleração negativa não significa que o movimento é 

retardado.     

O movimento será acelerado quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido e será retardado 

quando velocidade e aceleração tiverem sentidos opostos.     
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O movimento ainda pode ser classificado como progressivo (quando ocorre no sentido positivo do eixo) e 

retrógrado (quando ocorre no sentido negativo do eixo).     

    

Gráficos    

Para um movimento retilíneo uniformemente variado, os gráficos de posição contra tempo (s x t) são 

parábolas, possuindo concavidade positiva se a >0 ou negativa se a <0.    

    

Para os gráficos de velocidade contra o tempo (v x t), temos retas:    

    

Finalmente, para os casos em que a aceleração é constante (praticamente todos os casos):    

    

Estes gráficos possuem certas peculiaridades vantajosas:    
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● No gráfico s x t: a tangente do ângulo é igual a velocidade;     

● No gráfico v x t: a tangente do ângulo é igual a aceleração e a área sob o gráfico é igual a variação de 

posição.      

● No gráfico a x t : a área sob o gráfico é igual a variação de velocidade.    

    

Lançamento Vertical: movimento realizado na vertical com velocidade inicial diferente de zero. Pode ser 

lançamento para cima ou para baixo. 

Queda Livre: movimento realizado na vertical com velocidade inicial sempre igual a zero. Apenas 

movimentos para baixo (queda). 

Como trata-se de um MUV, as equações que regem tal movimento são: 

Equação da posição: 

 

Equação da velocidade: 

 

 

Torricelli: 

 

 

Altura máxima: 

 

Algumas coisas mudaram em relação ao MUV: H é a altura que o corpo está, g é a aceleração da gravidade 

e o ± indica se a gravidade está a favor ou contra o movimento. 
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Lembre-se de sempre adotar um referencial antes de começar a resolver as questões. É interessante usar 

tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. 

A altura máxima é atingida quando o corpo não consegue mais subir. Nessa situação, a velocidade do corpo 

é igual a zero. 

A gravidade tem o valor aproximado g=9,81m/s², mas para algumas questões é possível utilizar g=10m/s² 

(a própria questão vai informar isso). 

 

Gráficos 

Lançamento Vertical para cima (g contra o movimento) 

 

Lançamento Vertical para baixo (g a favor do movimento) 

 

Queda Livre (g a favor do movimento) 
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Exercícios 

 

1. Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém 

a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as 

afirmações abaixo, sobre esse movimento. 

I. O módulo de sua velocidade média é 36 km/h. 

II. O módulo de sua aceleração é 10 m/s². 

III. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/ s. 

 

Quais estão carretas? 

a) apenas I 

b) apenas II 

c) apenas III 

d) apenas I e II 

e) I, II e III 

 
 

2. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial 

igual a 40 m com uma velocidade de 30 m / s, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, 

e a sua aceleração é de 10 m / s² no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante 4s 

é 

a) 0 m 

b) 40 m 

c) 80 m 

d) 100 m 

e) 240 m 
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3. O gráfico representa a variação da velocidade de um automóvel ao frear. 
 

 

Se nos 4s da frenagem o automóvel deslocou 40m, então a velocidade em que se encontrava no 

instante em que começou a desacelerar era de  

a) 72km / h.  

b) 80km / h.  

c) 90km / h.  

d) 108km / h. 

 
 

4. Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao longo de um trecho retilíneo de 200 m de 

comprimento. O tempo gasto nesse deslocamento foi 20,0 s e a velocidade escalar do veículo variou 

segundo o diagrama abaixo. 

 

Nesse caso, a medida de v, no instante em que o kart concluiu o trecho foi  

a) 90,0 km / h  

b) 60,0 km / h  

c) 50,0 km / h  

d) 30,0 km / h  

e) 25,0 km / h 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Física 
 

5. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente àquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias 

públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização: os radares 

capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao 

Código de Trânsito Brasileiro. Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade 

constante de 30 m/s em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A uma distância 

de 50 m, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a frenagem 

com uma desaceleração de 5 m/s². 

Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo 

a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 50 km/h.  

b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 60 km/h.  

c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64 km/h.  

d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 66 km/h.  

e) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 72 km/h. 

 

 

6. Tendo chegado atrasado ao casamento, um convidado conseguiu pegar uma última fatia de bolo e 

concluiu que experimentara o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar que na cozinha havia 

mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá. Viu o bolo em cima de uma 

mesa perto da porta. Porém, percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para 

ele. Querendo passar o dedo no bolo sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior 

quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que, se passasse muito rápido, o dedo pegaria 

pouco glacê; mas, se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo, então, 

que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado e que a melhor técnica para conseguir 

a maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 cm de bolo em MRUV, partindo do repouso, qual 

aceleração teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? 

a) 0,03 m / s²  

b) 0,04 m / s²  

c) 0,09 m / s²  

d) 1,05 m / s²  

e) 2 m / s² 

 

7. Um corpo é lançado de baixo para cima com velocidade inicial de 100m/s. Qual a altura em que ele 
para e o tempo que demora depois para cair? Dado g=10m/s². 

a) 1000m; 100s 

b) 750m; 50s 

c) 500m; 25s 

d) 500m; 10s 

e) 350m; 5s 
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8. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra a 

100m do solo. Sabendo que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo e supondo g=10m/s², a 

velocidade de descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor: 

a) 25m/s 

b) 20m/s 

c) 15m/s 

d) 10m/s 

e) 5m/s 

 
 

9. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 

1,25 m. A aceleração da gravidade no local tem o valor de g = 10 m/s2. O tempo que o jogador fica no 

ar, aproximadamente, é: 

a) 1 s. 

b) 2 s. 

c) 3 s. 

d) 4 s. 

e) 5 s. 

 
 

10. Um chuveiro, situado a uma altura de 1,8 m do solo, incorretamente fechado, deixa cair pingos de água 

a uma razão de 4 pingos por segundo. Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2. No instante 

de tempo que um determinado pingo toca o solo, o número de pingos atrás dele que já estão a caminho 

é: 

a) 0. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) 4. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. A 

 

3. A 
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4. A 

 

 

5. E 

 

 

6. C 

 

7. D 

Nesse tipo de  movimento, adotando o referencial para cima, a velocidade é positiva e a aceleração é 

negativa,pois é contrária ao movimento,sabendo da presença da gravidade podemos admitir que se trata 

de um M.U.V. vamos aplicar essa situação em uma das fórmulas: 

 

Lembrando que o instante que o instante que o móvel para num lançamento vertical é na mudança de 

sentido, ou seja, v = 0 m/s 

 

V=vo+a.t 

0=100+(-10).t 
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10t=100 

t=10s 

 

Ou seja depois de 10 segundos o corpo para lá em cima e muda de sentido(começa a cair). 

Pra achar o espaço(altura) vamos recorrer a fórmula de Torricelli. 

 

V²=V0²+2AΔS 

0=10000+2.(-10).Δs 

Δs=10000/20 

Δs = 500m (altura máxima) 

 

8. E 

S=So+Vo.t+(1/2)a.t² 

0=100+vo.4+1/2.(-10).4² 

0=100+4vo-5.16  

4vo=100-80 

4vo=20 

vo=20/4 

vo = 5 m/s 

 

9. A 

V²=Vo²-2.g.h 

0=Vo²-2.10.1,25 

0=Vo²-20.1,25 

Vo²=25 

V=5m/s 

 

V=v0 + at 

5 = 0 – 10t 

T = 1/2s 

 

Tempo de subida = tempo de descida 

Tempo total igual a soma dos tempos de subida e descida 

Portanto, tempo total igual a 1 s. 

 

10. C 

ℎ =
𝑔𝑡2

2
1,8 =

10𝑡2

2
𝑡 = 0,6𝑠 

 

Se em 1 minuto caem 4 gotas, em 0,6 segundos cairão quantas gotas? Fazendo essa regra de três 

simples e não se esquecendo de converter as unidades de tempo, acharemos 2,4 gotas, o que, na verdade, 

nos permiti afirmar que são 2 gotas. 
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Exercícios sobre Corpos extensos 
 

Exercícios 

 

1. Um sistema é constituído por seis moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível 

que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe que, na 

régua, estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal 

até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. 

De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número: 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 
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2. Nas feiras livres, onde alimentos in natura podem ser vendidos diretamente pelos produtores aos 

consumidores, as balanças mecânicas ainda são muito utilizadas. A “balança motora”, representada 

na figura, é constituída por uma barra suspensa por um gancho, presa a um eixo excêntrico, que a 

divide em dois braços de comprimentos diferentes. O prato, onde se colocam os alimentos a serem 

pesados, é preso ao braço menor. Duas peças móveis, uma em cada braço, são posicionadas de modo 

que a barra repouse na horizontal, e a posição sobre a qual se encontra a peça móvel do braço maior 

é então marcada como o zero da escala. Quando os alimentos são colocados sobre o prato, a peça do 

braço maior é movida até que a barra se equilibre novamente na horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabendo que o prato é preso a uma distância de 5 cm do eixo de articulação e que o braço maior mede 

60 cm, qual deve ser, em kg, a massa da peça móvel para que seja possível pesar até 6 kg de alimentos? 

a) 0,5 

b) 0,6 

c) 1,2 

d) 5,0 

e) 6,0 
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3. A figura abaixo representa uma grua (também chamada de guindaste e, nos navios, pau de carga), que 

é um equipamento utilizado para a elevação e movimentação de cargas e materiais pesados. Seu 

funcionamento é semelhante a uma máquina simples que cria vantagem mecânica para mover cargas 

além da capacidade humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando que o contrapeso da grua mostrada na figura acima tenha uma massa de 15 toneladas, 

pode-se afirmar que a carga máxima, em kg, que poderá ser erguida por ela nas posições 1, 2 e 3, 

respectivamente, é de 

a) 12000, 8000, 6000 

b) 12000, 6500, 5000 

c) 12000, 7500, 6000 

d) 10000, 8500, 7000 

e) 10000, 7500, 6000 

 
 

4. Um carro deverá ser projetado a pedido de um cliente com necessidades especiais que consegue 
exercer uma força de 200 N com os dois braços. 
 

 
A chave de roda deverá ser do tipo “L”, por motivo de segurança. Cada parafuso das rodas deverá ter 

um aperto de 120 N.m. 

a) Considerando a chave colocada na posição horizontal na retirada do pneu, esboce o diagrama de 

forças aplicadas à chave, desprezando sua massa. 

b) Considerando o campo gravitacional e a massa da chave, esboce o diagrama de forças aplicadas 

à chave. 

c) Considerando o campo gravitacional a massa, “m”, do braço da alavanca, “b”, desenvolva uma 

expressão para calcular “b”. 

d) Desprezando a massa da chave, qual deverá ser o braço de alavanca, de tal modo que se tenha 

um menor esforço? 
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5. A figura mostra, em corte, um trator florestal “derrubador – amontoador” de massa 13000 kg; x é a 

abscissa de seu centro de gravidade (CG). A distância entre seus eixos, traseiro e dianteiro, é DE = 2,5 

m. 

 
 

Admita que 55% do peso total do trator são exercidos sobre os pontos de contato dos pneus dianteiros 

com o solo (2) e o restante sobre os pontos de contato dos pneus traseiros com o solo (1). Determine 

a abscissa x do centro de gravidade desse trator, em relação ao ponto 1. 

Adote g = 10 m/s² e dê a resposta com dois algarismos significativos. 
 
 

6. Em Física, um determinado corpo, ao ser analisado, pode ser considerado como sendo um ponto 

material ou um corpo extenso. Considerar um corpo como ponto material equivale a admitir que, na 

situação física em que está sendo analisado, ele só poderá apresentar movimento de translação, uma 

vez que não se pode admitir o movimento de rotação para um único ponto. Por outro lado, o corpo 

extenso pode apresentar tanto movimento de translação quando movimento de rotação. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir: 

I. Um corpo extenso está em equilíbrio de translação apenas quando seu centro de massa está em 

repouso em relação a um determinado referencial inercial. 

II. A condição de equilíbrio de translação de um corpo extenso é que a soma das forças externas 

que atuam no corpo seja nula. 

III. A condição de equilíbrio de rotação de um corpo extenso sob a ação de um conjunto de forças 

coplanares é que o momento resultante em relação a qualquer eixo perpendicular ao plano das 

forças seja nulo. 

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

a) I 

b) II 

c) I e III 

d) II e III 
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7. Marcelo decidiu construir uma gangorra para poder brincar com seu filho. Sobre um cavalete, ele 

apoiou uma tábua de modo que, quando ambos se sentassem, estando cada um em um dos extremos 

da tábua e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem 

pender para nenhum dos lados. Considerou também o fato de que seu peso era três vezes maior que 

o de seu filho, e que a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam se sentar era de 3,2 m. 

De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho de Marcelo deve se 

sentar e o ponto de apoio da tábua no cavalete é, aproximadamente, de 

Despreze o peso da tábua, bem como as dimensões dos corpos de Marcelo e de seu filho. 

a) 0,8 m 

b) 1,2 m 

c) 1,6 m 

d) 2,0 m 

e) 2,4 m 

 
 

8. Embora os avanços tecnológicos tenham contemplado a civilização com instrumentos de medida de 

alta precisão, há situações em que rudimentares aparelhos de medida se tornam indispensáveis. É o 

caso da balança portátil de 2 braços, muito útil no campo agrícola. 

Imagine uma saca repleta de certa fruta colhida em um pomar. Na figura que a esquematiza, o braço 

AC, em cuja extremidade está pendurada a saca, mede 3,5 cm, enquanto que o braço CB, em cuja 

extremidade há um bloco de peso aferido 5,0 kgf, mede 31,5 cm. A balança está em equilíbrio na 

direção horizontal, suspenso pelo ponto C. 

 
 
 
 
 
 
Desprezando o peso próprio dos braços da balança, o peso da saca, em kgf, é de 

a) 34,5 

b) 38,0 

c) 41,5 

d) 45,0 

e) 48,5 
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9. Uma barra metálica homogênea, de 2,0 m de comprimento e 10 N de peso, está presa por um cabo 

resistente. A barra mantém dois blocos em equilíbrio, conforme mostra a figura abaixo. Sendo d = 0,5 

m e o peso do bloco A, PA = 100 N, é correto afirmar que o peso do bloco B, em N, é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 45 

b) 30 

c) 60 

d) 6 

e) 55 
 
 

10. Uma prancha homogênea de comprimento igual a 5,0 m e a massa igual a 10,0 kg encontra-se apoiada 

nos pontos A e B, distantes 2,0 m entre si e equidistantes do ponto médio da prancha. 

Sobre a prancha estão duas pessoas, cada uma delas com massa igual a 50 kg. 

Observe a ilustração: 

 

 
 

Admita que uma dessas pessoas permaneça sobre o ponto médio da prancha. 

Nessas condições, calcule a distância máxima, em metros, que pode separar as duas pessoas sobre 

a prancha, mantendo o equilíbrio. 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A 

 

3. E 
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4.  
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5.  

 

 

6. D 

 

7. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. D 
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9. B 

 

 

10.  
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Exercícios sobre MU 
 

Exercícios 

 

1. (G1 - ifsp 2012)  Em um trecho retilíneo de estrada, dois veículos, A e B, mantêm velocidades 

constantes AV 14 m/s=  e BV 54 km/h= . 

 

 

 

Sobre os movimentos desses veículos, pode-se afirmar que  

a) ambos apresentam a mesma velocidade escalar.    

b) mantidas essas velocidades, A não conseguirá ultrapassar B.    

c) A está mais rápido do que B.    

d) a cada segundo que passa, A fica dois metros mais distante de B.    

e) depois de 40 s A terá ultrapassado B.     

   

 

2. (G1 - cps 2010)  Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2 000 m para manter o seu 

condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km/h. 

O tempo gasto para percorrer esta distância é de  

a) 12 min.    

b) 20 min.    

c) 24 min.    

d) 36 min.    

e) 40 min.    

   

 

3. (Uerj 2013)  Um motorista dirige um automóvel em um trecho plano de um viaduto. O movimento é 

retilíneo e uniforme. 

A intervalos regulares de 9 segundos, o motorista percebe a passagem do automóvel sobre cada uma 

das juntas de dilatação do viaduto. 

Sabendo que a velocidade do carro é 80 km/h, determine a distância entre duas juntas consecutivas.  
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4. (Unicamp 2013)  Para fins de registros de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos não são 

consideradas as marcas em competições em que houver vento favorável (mesmo sentido do corredor) 

com velocidade superior a 2 m s.  Sabe-se que, com vento favorável de 2 m s,  o tempo necessário 

para a conclusão da prova é reduzido em 0,1s.  Se um velocista realiza a prova em 10 s  sem vento, 

qual seria sua velocidade se o vento fosse favorável com velocidade de 2 m s?   

a) 8,0 m/s.    

b) 9,9 m/s.    

c) 10,1 m/s.    

d) 12,0 m/s.    

   

 

5. (Pucrj 2017)  Um carro viaja a 100 km h  por 15  minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km h,  

percorrendo 75 km  nesta velocidade. 

Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em km h?   

a) 80     

b) 75     

c) 67     

d) 85     

e) 58     
   

 

6. (Pucrj 2010)  O tempo entre observarmos um raio e escutarmos o som emitido por ele pode ser 

utilizado para determinar a distância entre o observador e a posição onde “caiu” o raio. Se levarmos 3 

s para escutar o relâmpago é correto afirmar que o raio caiu a: (Considere a velocidade do som no ar 

como 340 m/s)  

a) 340 m.    

b) 680 m.    

c) 1.020 m.    

d) 1.360 m.    

e) 1.700 m.    
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7. (Mackenzie 2018)   

 

 

Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo 

com gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5  horas deste movimento é  

a) 10 km h.     

b) 12 km h.     

c) 15 km h.     

d) 30 km h.     

e) 60 km h.     
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8. (G1 - ifsul 2018)  Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo ox  e o 

comportamento da sua posição x,  em função do tempo t,  foi representado em um gráfico, ilustrado 

na figura a seguir.  

 

Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento realizado por essa partícula:  

I. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula realizou um movimento uniforme.  

II. Entre os instantes 0 s  e 3 s,  a partícula realizou um movimento acelerado.  

III. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula estava em repouso.  

IV. No instante 8 s,  a partícula estava na origem do eixo x.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas   

a) I e II.     

b) I e IV.     

c) II e III.     

d) III e IV.     
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9. (Pucrj 2016)  Um carro saiu da posição x 0 km=  até seu destino final em x 5 km=  de acordo com 

gráfico x (km) t (min)  mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a 

velocidade escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento. 

 

 

Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador, em km/ h?   

a) 27     

b) 33     

c) 38     

d) 47     

e) 60     
   

 

10. (Pucrj 2013)  O gráfico da figura mostra a posição em função do tempo de uma pessoa que passeia 

em um parque. 

 

Calcule a velocidade média em m/s desta pessoa durante todo o passeio, expressando o resultado 

com o número de algarismos significativos apropriados.  

a) 0,50    

b) 1,25    

c) 1,50    

d) 1,70    

e) 4,00    
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Gabarito 

 

1. B  

Dados: VA = 14 m/s; VB = 54 km/h = 15 m/s. 

 

Como a velocidade de A é menor que a de B, A não conseguirá ultrapassar B.   

 

2. C 

Dados: v = 5 km/h; S = 2.000 m = 2 km. 

 
=   = = =


S S 2
v t 0,4

t v 5
h  t = 0,4 (60)  t = 24 min.   

 

3.  

 
s 80 s

v (m / s)
t 3,6 9(s)

Δ Δ

Δ
= → =   

 

( )
9.80

s m
3,6

Δ =

 

 

s 200mΔ =    
 

4. C 

Velocidade média do atleta com a ajuda do vento: 

 

s 100m
v

t 9.9s

v 10.1m s

Δ

Δ
= =


   

 

5. C 

0

0

100 km h 15 min

S S V t S 100 0,25 S 25 km

60 km h percorreu 75 km

S S V t S V t 75 60 t t 1,25 h

25 km

Δ Δ

Δ

→

= +   =   =

→

= +   =   =   =

0,25 h

75 km

m m m

1,25 h

S 100
V V V 67 km h

t 1,5

Δ

Δ
=  =  
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6. C 

O tempo que a luz leva para atingir nossos olhos é desprezível, comparado ao tempo que o som leva 

para atingir nossos ouvidos. Então: 

 

D = vsom t = 340 (3)    D = 1.020 m.   

 

7. B 

A velocidade média ( )mv  é dada pela razão entre a distância percorrida ( )sΔ  e o tempo total gasto em 

percorrê-la ( )t .Δ  

Cálculo da distância percorrida: A distância percorrida equivale à área sob a curva da velocidade pelo 

tempo. 

 

 

=   =1 1
km

A 20 2 h A 40 km
h   

 

=   =2 2
km

A 10 2 h A 20 km
h  

 

= +  = +  =1 2s A A s 40 km 20 km s 60 kmΔ Δ Δ   

 

Logo a velocidade média será: 

m m m
s 60 km

v v v 12 km h
t 5 h

Δ

Δ
=  =  =

   
 

8. D 

Análise das afirmativas: 

I. Falsa. Neste intervalo a partícula não teve deslocamento com o passar do tempo, portanto estava e 

repouso. 

II. Falsa. De 0 s  a 3 s  o movimento da partícula foi retilíneo uniforme progressivo, pois sua posição 

progrediu linearmente com o tempo. 

III. Verdadeira. De acordo com o descrito em [I]. 

IV. Verdadeira. Em 8  segundos a partícula estava realizando um movimento retilíneo retrógrado 

passando pela origem das posições.   
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9. C 

Conferindo tudo o que o carro percorreu em cada trecho, temos: 

De 0  a 3  min: percorreu 1km;  

De 3  min a 5  min: percorreu 1km;  

De 5  min a 8  min: percorreu 4 km;  

De 8  a 11 min: percorreu 1km.  

 

Total: 7 km  percorridos, portanto. 

 

Assim, calculamos a velocidade média indicada no computador de bordo: 

distância percorrida
v

tempo
=

  

 

7km 60 min 420 km
v v 38,2 km h

11min 1h 11h
=  =  =

   
 

10. B 

m
S 50 0

V 1,25 m/s.
t 40 0

Δ

Δ

−
= = =

−    
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Urbanização brasileira e a segregação socioespacial 

 

Resumo 

 

O processo de urbanização brasileira apresenta como característica essencial sua concentração no 

litoral, atributo historicamente associado às atividades agroexportadoras do país. O grande crescimento das 

cidades ocorreu a partir da segunda metade do século XX.  Até 1930, o Brasil era um país agroexportador. 

No campo, se encontravam as maiores oportunidades de emprego e, por isso, a maior parte da população 

residia na área rural.  Esse perfil agroexportador começou a mudar com Getúlio Vargas, na década de 1930. 

Com o processo de industrialização iniciado por Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, o maior 

número de empregos se encontrava nas cidades, e não no campo. O meio urbano passou a ser o centro 

econômico do país e, portanto, o destino da população. É nesse contexto que se pode falar da urbanização 

brasileira.   

Características do governo de Getúlio Vargas que favoreceram ou influenciaram a urbanização 

brasileira: 

• Criação das indústrias de base: surge uma grande oferta de empregos no meio urbano. 

• Consolidação das Leis do Trabalho no meio urbano: torna-se mais interessante ser um 

empregado na cidade do que no campo. 

• Concentração industrial no eixo Rio-São Paulo: explica a concentração populacional no Sudeste 

e a enorme desigualdade regional existente no país. 

 

A década de 1960 marcou o surgimento de um Brasil urbano (51% ou mais da população morava nas 

cidades). A grande concentração fundiária no campo brasileiro (herança do Brasil colônia), somada ao 

processo de Revolução Verde, logo repercutiu em um intenso êxodo rural para os grandes centros. Os 

trabalhadores do campo começaram a migrar para as cidades em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Isso fez com que o processo de urbanização brasileira acontecesse de forma muito acelerada, o que 

dificultou o planejamento urbano das grandes cidades, repercutindo, hoje, em diversos problemas 

relacionados ao inchaço urbano (também denominado macrocefalia urbana). Entre esses problemas, 

encontram-se a favelização, o trânsito, a violência, o crescimento do mercado informal e a saturação de 

serviços básicos, como de saúde e educação.  

Entre outros fenômenos observados na urbanização brasileira, destacam-se, também: 

• Segregação socioespacial: ou segregação urbana, é a fragmentação do espaço a partir da 

renda. Corresponde a um reflexo das desigualdades sociais (divisão de classes) na paisagem 

urbana.  

• Autossegregação: processo atual, associado a grandes empreendimentos imobiliários 

(condomínios), em que certos grupos sociais com elevado poder de compra se isolam ou se 

concentram em determinadas áreas. Difere-se da segregação socioespacial, pois é algo 

planejado, construído com esse intuito.  
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• Gentrificação: fenômeno que afeta uma região ou bairro, transformando sua dinâmica social a 

partir de grandes investimentos. Depois dessas melhorias, o custo do solo valoriza, o que acaba 

por expulsar a população mais pobre que residia naquele local. 

 
A rede urbana de uma grande cidade é composta pelo fluxo de pessoas, mercadorias, informações e 

capital. Essa conexão é originada a partir das cidades, que se interligam por meio dos sistemas de transporte 

e comunicações. Quanto mais desenvolvida é uma região ou país, maior é a integração de suas cidades, isto 

é, maior é a rede urbana. No intuito de classificar e entender a articulação existente entre as cidades, muitos 

autores passaram a utilizar a noção de hierarquia urbana. Todavia, a concepção tradicional de hierarquia 

urbana começou a perder sentido com a maior integração, os maiores fluxos e trocas entre as cidades, 

promovidos pela globalização. Hoje, existem dois modelos de relações entre as cidades: um modelo 

hierárquico rígido e outro mais dinâmico. 

Atualmente, sobre a dinâmica urbana brasileira, devem-se destacar: 

• O crescimento das cidades médias, em função da desconcentração industrial e da expansão do 

agronegócio no país.  

• O crescimento do setor terciário nas grandes cidades, como consequência da fuga das grandes 

indústrias (setor secundário) para outras regiões ou países.  
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Exercícios 

 

1.  

 

Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua 

história, em parte, está relacionada com as transformações na cidade entre meados do século XX e o 

momento atual. Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que 

a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano:  

a) estabilização das políticas públicas em regiões insalubres  

b) integração das vias de transporte em logradouros periféricos  

c) expansão de habitações populares em espaços desvalorizados  

d) manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados 

e) criminalização de moradias com amparo de adequações por parte do estado 
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2. Na primeira década do século XX, reformar a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o sinal mais 

evidente da modernização que se desejava promover no Brasil. O ponto culminante do esforço de 

modernização se deu na gestão do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. “O Rio civilizava-se” 

era frase célebre à época e condensava o esforço para iluminar as vielas escuras e esburacadas, 

controlar as epidemias, destruir os cortiços e remover as camadas populares do centro da cidade. 
OLIVEIRA, L. L. Sinais de modernidade na Era Vargas: vida literária, cinema e rádio. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. A. (Org.). O 

tempo do nacional-estatismo: do início ao apogeu do 

Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007 

O processo de modernização mencionado no texto trazia um paradoxo que se expressava no(a) 

a) substituição de vielas por amplas avenidas. 

b) impossibilidade de se combaterem as doenças tropicais. 

c) ideal de civilização acompanhado de marginalização. 

d) sobreposição de padrões arquitetônicos incompatíveis. 

e) projeto de cidade incompatível com a rugosidade do relevo. 

 

 

3. O Brasil experimentou, na segunda metade do século 20, uma das mais rápidas transições urbanas da 

história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país urbano e 

metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes. Hoje, quase 

dois quintos da população total residem em uma cidade de pelo menos um milhão de habitantes. 
Adaptado de George Martine e Gordon McGranahan, “A transição urbana brasileira: trajetória, dificuldades e lições 

aprendidas”, em Rosana Baeninger (org.), População e cidades: subsídios para o planejamento e para as políticas sociais. 

Campinas: Nepo / Brasília: UNFPA, 2010, p. 11. 

Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. 

a) A partir de 1930, a ocupação das fronteiras agrícolas (na Amazônia, no Centro-Oeste, no Paraná) 

foi o fator gerador de deslocamentos de população no Brasil. 

b) Uma das características mais marcantes da urbanização no período 1930-1980 foi a distribuição 

da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial nas cidades médias. 

c) Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades (mais de 500 mil habitantes) têm tido 

crescimento relativo mais acelerado em comparação com as médias e as pequenas. 

d) Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno através de 

uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de obra urbana 

numerosa. 

e) Com a crise de 30, todos os esforços para industrialização interna foram em vão, momento no 

qual Vargas passou a investir na indústria para exportação criando as primeiras cidades. 
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4. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os 

quais podemos destacar: 

a) Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos 

centros urbanos. 

b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. 

c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 

d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de 

favelas e cortiços. 

e) Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 

 
 

5. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da 
qual resultaram: 

a) cidades médias, que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, como 

Campinas e Ouro Preto. 

b) cidades mundiais, que receberam vultosos investimentos externos no início do século XXI, como 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

c) megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e 

Curitiba. 

d) metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e 

Rio de Janeiro. 

e) metrópoles regionais, que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e 

Salvador. 
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6.  

 
Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, 

a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela 

a) fertilização natural dos solos. 

b) expansão da fronteira agrícola. 

c) intensificação da migração de retorno. 

d) homologação de reservas extrativistas. 

e) concentração histórica da urbanização. 

 
 

7. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, 

já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos 

fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 

economia moderna.  
SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado) 

 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente 

associado a essa ocupação foi o avanço da 

a) industrialização voltada para o setor de base. 

b) economia da borracha no sul da Amazônia. 

c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. 

d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães. 

e) extrativismo na região pantaneira. 
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8.  

 

A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 

dos esquemas acima. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos, 

a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional. 

b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana. 

c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios. 

d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação. 

e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 

 
 

9. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do 

estado da Bahia, e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde a rede urbana do Rio de Janeiro, entre 

outras cidades: 
Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campo dos Goytacazes, Volta Redonda - Barra Mansa, 

Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. 
Disponível em: http://ibge.gov.br. Acesso em: 9 jul. 2015 (adaptado). 

O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é: 

a) Frente pioneira. 

b) Zona de transição. 

c) Região polarizada. 

d) Área de conurbação. 

e) Periferia metropolitana. 
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10. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da 

paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 

2010. 

A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse 

sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido 

a) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as 

necessidades básicas dos moradores. 

b) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e 

financiadas pelo poder público. 

c) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos 

espaços naturais circundantes. 

d) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes 

perdas materiais e humanas. 

e) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante 

multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. 

 
 

11. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande parte das médias e grandes 

cidades brasileiras na década de 1990. 

 

 
 

Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o 

planejamento urbano, no Brasil, é: 

a) uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano. 

b) considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais das cidades. 

c) incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado. 

d) resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na 

infraestrutura. 

e) responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do Estado. 
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Gabarito 

 

1. C 

A questão aborda a segregação socioespacial como consequência da estrutura de especulação sobre 

as terras urbanas, tornando comum as habitações em espaços desvalorizados. 

 

2. C 

O processo de urbanização no Brasil se deu principalmente com a exclusão do acesso a terra do 

trabalhador rural, que se viu obrigado a migrar em busca de mão de obra, para os novos polos. O 

crescimento urbano-industrial foi feito então concomitantemente, em conjunto com o discurso 

desenvolvimentista da modernização e civilidade. É muito comum ouvir a ideia de que o campo é 

atrasado e primitivo enquanto a cidade simboliza o moderno e civilizado. Porém, a urbanização foi feita 

com uma promessa de melhores condições de trabalho mas na verdade gerou problemas sociais 

profundos pela desigualdade na distribuição de renda e na segregação socioespacial. 

 

3. D 

Foi a partir da política de substituição de importações, em Vargas, que a industrialização do Brasil 

começou a tomar forma, com as indústrias de base colocadas no que seriam os principais centros 

urbanos. É importante entender que colocar uma indústria no local onde já havia uma infraestrutura de 

produção e escoamento, como foi o caso do Rio de Janeiro com a economia do café, direciona os fluxos 

de crescimento regulando a organização do espaço urbano.  

 

4. B 

Reflexo de um processo urbano industrial acelerado e não planejado, a segregação socioespacial e o 

caos urbano tomam formas de moradias insalubres e inseguras. As formas urbanas do cortiço revelam 

ocupações no centro da cidades, com mais moradores do que a casa pode aguentar, em função da 

demanda de mão de obra no centro e ausência de oportunidade de moradias baratas que atendessem 

essa população trabalhadora.  

 

5. D 

O processo de metropolização gera regiões inchadas de oportunidade, que passam a exercer influência 

sobre a organização espacial de outras cidades. Isso gera sedes de poder com importância a nível 

nacional.  

 

6. E 

É importante reparar nos mapas a concentração a leste, e a oeste, de forma antagônica. Os conflitos 

envolvendo povos indígenas se dá em menor proporção nas áreas urbanas.  

 

7. C 

A questão retoma os conhecimentos de ocupação territorial do centro oeste, trazendo a principal 

infraestrutura produtiva que a ocupava, anteriormente à construção de Brasília. Apesar de ter havido 

muita exploração mineral nas áreas de cerrado do centro oeste, o avanço da fronteira agropecuária vindo 

principalmente do sul, abriu a frente de degradação do bioma, norteando por si a ocupação da região. 

 

8. D 

O fenômeno da conurbação fala sobre o crescimento horizontal de duas cidades, a ponto de se perder 

de vista o limite claro entre as duas. A região metropolitana é sua metrópole mais os municípios que ela 
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influencia diretamente, sendo comum que ocorra conurbação nessas áreas de intenso crescimento e 

troca de fluxos.   

 

9. C 

O texto retrata o nível de importância da cidade do Rio de Janeiro, pois destaca a área que é diretamente 

influenciada pela capital carioca (englobando o próprio estado, Espírito Santo e Minas Gerais – até o 

encontro com a área de influência de Belo Horizonte). Sendo assim, a opção que mostra corretamente o 

conceito que se relaciona à dinâmica é o que fala em polarização (termo que indica a ideia de 

centralidade), típica das grandes metrópoles brasileira. 

 

10. D 

Nos grandes centros do Brasil, é visível o desigualdade territorial a partir das favelas, que ocupam áreas 

de risco, de não interesse imobiliário, como as encostas de morros e margens de rios. São áreas carentes 

de infra estrutura básica, nas quais ocorrem problemas como desmoronamentos e enchentes que 

atingem a população local. 

 

11. C 

As desigualdades sociais expressas na sociedade brasileira são marcas de um processo histórico 

fortemente segregador, elitista, que ao não fazer as reformas e tomar as medidas para corrigir essas 

distorções encontradas na realidade brasileira reforçaram a situação de caos urbano nos grandes 

centros, e infraestrutura insuficiente. 
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Urbanização e os tipos de crescimento urbano 

 

Resumo 

 

O que seria a urbanização? Muitos confundem a urbanização com o crescimento urbano, também chamado 

de crescimento das cidades, que consiste na implementação de infraestruturas urbanas como, por exemplo, 

asfaltamento, construções, saneamento básico e outros. Contudo, a urbanização é definida como o período 

em que a população urbana cresce mais do que a população do meio rural. 

A partir do advento da industrialização, cresceu a necessidade de mão de obra, que inicialmente estava no 

campo, mas esta se transferiu para os centros urbanos, locais onde se encontravam as indústrias e o maior 

número de empregos. Esse seria o chamado fator atrativo de transformação da sociedade. 

Além da oferta de trabalho ter aumentado consideravelmente nas cidades, a revolução industrial foi decisiva 

para o processo de urbanização, porque, a partir dela, a própria agricultura foi completamente modificada, 

com a utilização de novas tecnologias e maquinários produzidos por essa indústria, o que proporcionou a 

mecanização do campo e a diminuição da necessidade de mão de obra neste espaço. 

Com esse novo fator industrial, o êxodo rural, processo de migração do campo para a cidade, aumentou 

considerável e continuamente, chegando ao ponto de o planeta passar a se tornar um planeta urbano, com 

a maior parte da população mundial residindo nas cidades. Estes fatores são considerados fatores 

repulsivos, por se tratarem de situações que serviram para estimular a saída desses trabalhadores do campo. 

De forma mais precisa, podemos destacar os fatores repulsivos como: 

• A mecanização e utilização e tecnologias avançadas no campo, que demandou trabalhadores 

qualificados, mas diminuiu significativamente o quantitativo de empregos mais rudimentares, 

justamente o tipo de trabalho que mais empregava os trabalhadores rurais. 

• Aumento dos latifúndios, que exerceram pressão nos pequenos agricultores que não tinham como 

competir com os grandes proprietários rurais. 

• Os baixos salários pagos aos trabalhadores. 
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O crescimento urbano nos países centrais e nos países periféricos 

 

 
Favela do Santa Marta, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, exemplo do processo de urbanização brasileiro. 

 

Os países centrais e os países periféricos se diferenciam entre si quando o assunto é a disposição da 

população nas cidades. 

Nos países centrais o crescimento urbano foi lento e planejado, ou seja, a cidade cresceu ordenadamente 

levando em consideração as necessidades requeridas (transporte público, abertura de ruas e estradas, 

saneamento básico, escolas, hospitais…). Além disso esse grupo de países organizou seu território da 

seguinte forma, no centro das cidades reside a população pobre e nas periferias a população rica. Isso ocorre 

pois sabe-se que o número de pessoas ricas é menor do que a população pobre, por isso, concentra-se os 

últimos nos centros urbanos, pois assim evita-se grandes deslocamentos haja visto que esta população 

estará próxima aos postos de trabalho e terá menos gastos com transporte pois é a que recebe salários 

menores. 

Já nos países pobres o crescimento urbano se deu de forma rápida e desordenada, com a população rica se 

concentrando no centro das cidades, isso por status pois é a área mais valorizada, obrigando assim o 

deslocamento da população pobre em direção ao centro das cidades para trabalhar pois este grupo reside 

nas periferias das cidades. Isto desdobra em trânsito caótico e em impactos urbanos como a favelização. 
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O processo de urbanização do Brasil 

 

 
A partir da década de 1970 a população urbana se tornou majoritária no Brasil. 

 

No Brasil esse processo se iniciou nos séculos XVII e XVIII, com a descoberta de ouro em Minas Gerais e 

com o crescimento da pecuária. A descoberta do ouro proporcionou investimentos na cidade e no seu 

entorno e intenso fluxo de migração. No século XIX, a produção do café foi responsável por manter esse 

movimento de crescimento do interior, principalmente o interior de São Paulo, e permitiu que novos fatores, 

como a construção de linhas férreas, portos, entre outros, aumentassem o número de centros urbanos e 

ofertas de serviços nas cidades. 

Com o interesse de aumentar a urbanização por diversas partes do país, a capital que antes ficava no Rio de 

Janeiro foi transferida para Brasília, pois o deslocamento do poder político do país permitiria um aumento 

significativo do crescimento urbano nas regiões centrais, com a instalação de indústrias e serviços e um 

grande contingente de mão de obra para construir uma cidade praticamente do nada. Entre as décadas de 

50 e 70, se consolidou essa alteração de característica da sociedade brasileira, passando de uma sociedade 

majoritariamente rural para uma sociedade urbana. 

É preciso destacar que, apesar de ter se tornado uma sociedade urbana, o Brasil sofreu um crescimento 

desigual, com determinadas regiões se tornando urbanas mais rapidamente do que outras. Nesse processo, 

a Região Sudeste foi a que mais rapidamente se urbanizou, pelo fato de o Rio de Janeiro ter sido o centro 

político-administrativo do país, pelo desenvolvimento que Minas Gerais teve por causa do ciclo do ouro, e 

principalmente pelo dinheiro do café, motor da economia brasileira do século XIX até o início do século XX. 

As demais regiões tiveram sua urbanização de forma tardia, a Região sul por ser bastante ligada à agricultura 

familiar e policulturas, o Nordeste por causa do grande êxodo rural para as demais regiões, como Sudeste e 

Centro Oeste, no momento da construção de Brasília, e a região Norte, por se tratar de ser uma região 

dominada pelo Floresta Amazônica e muito distante dos polos econômicos do Sudeste, foi a última região a 

se tornar majoritariamente urbana. 
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Exercícios 

 

1. A cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier teve enorme impacto em nossas cidades. Ele procurou 

fazer do planejamento para automóveis um elemento essencial do seu projeto. Traçou grandes 

artérias de mão única para trânsito expresso. Reduziu o número de ruas porque “os cruzamentos são 

inimigos do tráfego”. Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Essa visão deu enorme 

impulso aos defensores do zoneamento urbano e dos conceitos de superquadra. Não importava quão 

vulgar ou acanhado fosse o projeto, quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista, a 

imitação de Le Corbusier gritava: “Olhem o que eu fiz!”.  
Adaptado de JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000 

O texto expressa a crítica de Jane Jacobs a um modelo urbanístico importante ao longo do século XX. 

A escritora defendia a mistura de usos no espaço urbano de forma a valorizá-lo e a fortalecer o 

convívio. A cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs é:  

a) Brasília  

b) Curitiba  

c) São Paulo  

d) Belo Horizonte 

e) Bauru  

 

 

2. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem 

definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes “lentas”, 

com o ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como 

se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. 

Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. 
BRENNER, N. A globalização como reterritorialização. Cadernos Metrópole, n. 24, jul.-dez. 2010 (adaptado). 

A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto explica-se pela 

a) expansão de áreas metropolitanas. 

b) emancipação de novos municípios. 

c) consolidação de domínios jurídicos. 

d) articulação de redes multiescalares. 

e) redefinição de regiões administrativas. 
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3. A humanidade conhece, atualmente, um fenômeno espacial novo: pela primeira vez na história 

humana, a população urbana ultrapassa a rural no mundo. Todavia, a urbanização é diferenciada entre 

os continentes. 
DURAND, M. F. et al. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
No texto, faz-se referência a um processo espacial de escala mundial. Um indicador das diferenças 

continentais desse processo espacial está presente em: 

a) Orientação política de governos locais. 

b) Composição religiosa de povos originais. 

c) Tamanho desigual dos espaços ocupados. 

d) Distribuição etária dos habitantes do território. 

e) Grau de modernização de atividades econômicas. 

 
 

4. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior 

intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento 

populacional nos grandes centros urbanos. 
BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no crescimento populacional e novos arranjos regionais. Disponível 

em: www.sbsociologia.com.br. Acesso em: 12 dez. 2012 (adaptado). 

 
Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o(a) 

a) carência de matérias-primas. 

b) degradação da rede rodoviária. 

c) aumento do crescimento vegetativo. 

d) centralização do poder político. 

e) realocação da atividade industrial. 

 
 

5. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da 

especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas, que não têm meios de pagar 

os altos aluguéis dos bairros elegantes, são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os 

subúrbios e os bairros mais afastados. 
RÉMOND, R. O século XIX. São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado). 

 
Uma consequência geográfica do processo espacial descrito no texto é a: 

a) criação de condomínios fechados de moradia. 

b) decadência das áreas centrais de comércio popular. 

c) aceleração do processo conhecido como cercamento. 

d) ampliação do tempo de deslocamento diário da população. 

e) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. 
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6. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento 

residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, 

transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha 

respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram 

construídas as condições para viver nesse espaço.  
MARICATO. E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis Vozes. 2001. 

A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das 

áreas periféricas pelo(a) 

a) crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. 

b) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de serviços. 

c) delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade 

de vida. 

d) implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus 

moradores. 

e) reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, 

diminuindo os deslocamentos para a periferia. 

 

 

7. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na 

América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda 

que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. 
ELIAS, D. Fim do século e urbanização no Brasil. Revista Ciência Geográfica, ano IV, n. 11, set./dez. 1988. 

 

O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. 

Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é 

perceptível no aspecto 

a) espacial, em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. 

b) cultural, em função da semelhança histórica e da condição de modernização econômica e política. 

c) demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do 

fluxo campo-cidade. 

d) territorial, em função da estrutura de organização e planejamento das cidades que atravessam 

as fronteiras nacionais. 

e) econômico, em função da revolução agrícola que transformou o campo e a cidade e contribuiu 

para fixação do homem ao lugar. 
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8. É comum encontrar, nas referências sobre a urbanização no século XX, menções ao fato de ela ter 

sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se 

entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se 

afirmar que:  

a) não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque elas são fragmentadas 

em vários municípios, como no caso de São Paulo.  

b) são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo 

municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais.  

c) elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres 

áreas urbanas de grande porte.  

d) apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole, logo, não se pode afirmar que no Brasil 

houve uma urbanização metropolitana.  

e) elas estão com o seu crescimento paralisado, sofrendo, em alguns casos, encolhimento, em 

função de novas políticas de planejamento. 

 

 

9.  
 

 
Disponíevl em: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf. Acesso em: 15/09/2012. 

 
No estudo das interações da sociedade com o meio físico devem-se considerar fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao analisar a 

representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que 

a) as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas e de 

terra firme. 

b) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de 

responsabilidade da população do entorno. 

c) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização urbana. 

d) a população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente 

urbano. 

e) o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
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10. Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista 

promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e 

também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos 

eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura 

e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a 

transformação foi profunda. 
MARICATO, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. Disponível em: http://www.scielo.br. 

Acesso em: 12 ago. 2009 (adaptado). 

 
Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram 

diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades 

globais, que se caracterizam por 

a) possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial. 

b) fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. 

c) constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela 

polarização social e pela segregação urbana. 

d) terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, 

desencadeado a partir do final dos anos 1970. 

e) terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de colonização ocidental do século XIX. 
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Gabarito 

 

1. A 

A questão fala acerca dos tipos de urbanização e suas consequências espaciais, sendo Brasília a cidade 

mais planeada, e portanto a mais delimitada em termos de funções dos espaços urbanos. 

 

2. D 

A questão fala da inter-relação comercial dos processos urbanos contemporâneos. Com a crescente 

globalização e complexificação dos meios produtivos, existe também o aumento da dependência entre 

redes, sejam elas materiais, como os transportes ou imateriais, como comunicação. É característica da 

contemporaneidade a terceirização e a distribuição industrial de mesmo setor produtivo entre países, 

em diferentes cidades. 

 

3. E 

A urbanização, definida como o crescimento populacional das cidades maior do que do campo, 

relaciona-se com o grau de modernização das atividades econômicas na medida em que essas 

atividades são o principal atrativo deste deslocamento. Se estas atividades se tornam altamente 

modernizadas passam a demandar cada vez menos mão de obra e assim as cidades deixam de ser tão 

atraentes para a população.  

 

4. E 

Tradicionalmente os grandes deslocamentos populacionais no Brasil se deram em direção aos grandes 

centros urbanos, contudo, nas últimas décadas, esses centros passaram por um processo de 

desconcentração industrial, com as indústrias se deslocando para as cidades do interior que ofertavam 

uma boa infraestrutura, menores pressões trabalhistas, entre outras vantagens. 

 

5. D 

O processo descrito no texto é também conhecido como segregação, em que uma cidade é dividida de 

acordo com as classes sociais e as condições econômicas destas. Neste sentido, os terrenos e imóveis 

mais distantes dos grandes centros são mais baratos e onde, portanto, se encontram localizadas as 

classes mais baixas que diariamente necessitam se deslocar para os grandes centros por conta de 

trabalho ou estudo, contribuindo assim para o problema da mobilidade urbana (trânsito). 

 

6. A 

As cidades brasileiras são constantemente transformadas a partir da ação de diversos atores, o que atrai 

grandes contingentes populacionais. Entre esses agentes identificam-se os agentes imobiliários, que 

interferem no espaço contribuindo para a valorização e especulação de certas áreas das cidades que 

por estarem associadas à um alto valor para serem ocupadas acabam gerando as áreas periféricas, 

caracterizadas por moradias mais simples, entre outras características. 

 

7. C 

Apesar de se tratar de cidades que apresentam características socioeconômicas e culturais distintas, 

pode-se observar que em comum elas possuem a questão demográfica, no qual algumas apresentam 

grandes aglomerações urbanas que são atraídas por uma melhor infraestrutura, deslocando assim das 

áreas rurais para as áreas urbanas. 
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8. B 

As metrópoles brasileiras não apresentam grandes diferenciações em relação às metrópoles de outros 

países, pois no geral, elas são caracterizadas por exercer um papel de centralidade e possuir uma 

dinâmica que extrapola os limites municipais, através do processo de conurbação e formação das 

regiões metropolitanas. 

 

9. E 

A imagem evidencia o processo de segregação espacial caracterizado pela periferização de uma parcela 

da sociedade pelo fator econômico, ou seja, é o reflexo espacial do processo de segregação social, com 

a população mais pobre residindo mais afastada dos grandes centros. 

 

10. D 

As cidades globais são metrópoles que se destacam por exercer influência em escala planetária. Essa 

influência se tornou cada vez mais possível e real com o avanço dos meios de comunicação após a 

década de 1970, a exemplo da possibilidade de internacionalização da economia. 
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A Construção do Estado Imperial brasileiro 

 

Resumo 

 

O Primeiro Reinado (1822-1831) 

A independência do Brasil ocorreu no contexto da Revolução Liberal do Porto, deflagrada em 

Portugal. Com as exigências da população portuguesa pelo retorno D. João VI e a recolonização do ‘Brasil’, 

este acaba por retornar à Lisboa. Como não era de interesse das elites brasileiras o retorno da dominação 

colonial, ocorreu uma aliança com D. Pedro I para a Proclamação da Independência. 

Após o ano de 1822, D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, 

já que sofria grande oposição interna.  O período de 1822 à 1831 foi marcado por uma grande turbulência 

política e social que marcou o Primeiro Reinado no Brasil. As revoltas contra a independência do Brasil 

começaram antes mesmo do 7 de setembro. No Norte e Nordeste, militares, políticos e civis portugueses 

não reconheciam o governo independente chegando ao enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, 

Maranhão, Piauí e Bahia. 

Não bastava, no entanto, solucionar os desentendimentos provinciais. Para que o Brasil tivesse 

condições de estabelecer um Estado autônomo e soberano, era  fundamental que outras importantes nações 

reconhecessem a sua independência. Em 1934, buscando cumprir sua política de aproximação com as 

outras nações americanas, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. 

Era fundamental, além disso, que  Portugal, na condição de antiga metrópole, reconhecesse o 

surgimento da nova nação. Nessa conjuntura, a Inglaterra apareceu como intermediadora diplomática que 

viabilizou a assinatura de um acordo. Para tal, o Brasil assumiu o pagamento de uma indenização de dois 

milhões de libras esterlinas para Portugal.  Na prática, a dívida lusa com a Inglaterra foi transferida para o 

Brasil. 

Em 1823, convocou-se a Assembleia Constituinte para a elaboração de uma constituição. 

Descontente com o projeto constitucional elaborado – que limitava seus poderes - o recém-coroado 

Imperador dissolveu o plenário e convocou dez conselheiros próximos para a confecção da constituição. 

Esta foi outorgada, ou seja, imposta, em 25 de março de 1824. 

A constituição era autoritária. Além dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo), D. Pedro I 

criou um quarto poder, o Moderador, onde ele poderia intervir em todos os outros poderes e em qualquer 

esfera. Esta constituição inseriu também o voto censitário: somente homens, maiores de vinte e cinco anos, 

alfabetizados e livres. Para ser candidato à senador ou deputado era necessária a comprovação de renda 

(400.000 réis por ano para deputado federal e 800.000 réis para senador). Os cargos de deputados eram 

temporários e os de Senador e Conselheiros de Estado eram vitalícios.  A constituição, além disso, instituía 

o Catolicismo como religião oficial (tolerava os outros cultos desde que domésticos ou em templos 

descaracterizados) e o padroado dava direito de o imperador nomear cargos eclesiásticos. 
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História 

 

Em 1824, eclodiu a Confederação do Equador, um movimento republicano separatista entre as 

províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, profundamente insatisfeitas com as 

políticas centralizadoras do imperador. O movimento era composto pela classe média urbana e pelos 

fazendeiros locais, mas com o desenrolar dos eventos ganhou apoio popular. O movimento foi rapidamente 

sufocado pelas tropas imperiais.  

Na Guerra da Cisplatina D. Pedro teve uma derrota militar que, não bastasse isso, onerou os cofres 

do país recém independente. A região reivindicava a sua autonomia, mas enfrentava a resistência do 

imperador.  D. Pedro I enviou tropas para a região, mas, sem sucesso, cedeu a independência em 1828. 

Esse cenário – somado a crise econômica, com o declínio da economia açucareira - desgastou 

imagem do imperador. Somado a isso, um dos grandes opositores do governo – o jornalista Libero Badaró 

– foi assassinado, gerando desconfianças em relação a D. Pedro I. Além disso, a morte de D. João VI em 

Portugal iniciou uma crise sucessória, visto que D. Pedro seria o herdeiro do trono. No retorno de uma viagem 

a Minas Gerais para conseguir apoio dos fazendeiros, o imperador foi recebido por seus partidários 

portugueses com uma festa no Palácio, os brasileiros insatisfeitos, iniciaram protestos violentos  e 

chegaram a arremessar garrafas contra  D. Pedro. Esse episódio ficou conhecida como “Noite da 

Garrafadas”, o estopim de crise política que levou a abdicação. 

Sem nenhuma condição de continuar no trono devido ao desgaste de seus atos, o imperador abdicou 

do governo, em 7 de abril de 1831 deixando seu filho Pedro de Alcântara como sucessor do trono Este, 

contudo, tinha somente cinco anos, o que levou a nomeação de regentes para a administração do império 

inaugurando o Período Regencial.  

 

 

O Período Regencial (1831-1840) 

 

O “avanço liberal” (1831-1837) 

 

O período regencial pode ser considerado uma vitória liberal, visto que a abdicação durante o recesso 

parlamentar pôs fim ao governo autoritário e centralizador de D. Pedro I. Esse “avanço liberal” foi marcado 

por um caráter anti absolutista, pela volta do Ministério dos Brasileiros, a anistia a presos políticos, a 

suspensão parcial do Poder Moderador e a criação do Ato Adicional de 1834 – uma reforma na Constituição 

que, entre outros, deu mais autonomia às províncias ao criar Assembleias Legislativas Provinciais.  Nesse 

período foi criada também a Guarda Nacional (1831). 

 

As revoltas regenciais 

 

O período que se iniciou com a renúncia de D. Pedro I foi marcado por revoltas que colocaram em 

risco a unidade territorial brasileira. Tivemos cinco revoltas principais: Cabanagem, Farroupilha, Malês, 

Balaiada e Sabinada. Confira abaixo um pouquinho sobre cada uma dessas revoltas. 
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Cabanagem  

  

Desde a década de 20, a população do Pará tentava se separar do resto do Brasil. Com a política 

repressora implementada pelo novo presidente de província, os cabanos (população pobre que habitava 

choupanas na beira dos rios) se rebelaram contra o governo regencial. Os cabanos dominaram a província, 

no entanto uma das direções do movimento traiu a rebelião aliando-se ás tropas imperiais o que resultou 

em uma enorme repressão contra a Cabanagem. 

 

Farroupilha 

 

Quando as principais atividades econômicas do sul –  criação de gado (estância) e produção de 

carne seca (charque) – se viram ameaçadas pela concorrência platina que, por possuir baixas taxas 

alfandegárias custava mais barato que o charque brasileiro, os sulistas se rebelaram contra o Estado 

imperial. Com caráter separatista, os farrapos chegaram a fundar duas repúblicas na região sul: a primeira 

foi a República Rio-Grandense (derrotada pela regência em 1836) e a segunda foi a República Juliana (ou 

Catarinense). O movimento foi derrotado pelas tropas imperiais, mas os revoltosos foram anistiados e suas 

terras, que haviam sido confiscadas, foram devolvidas pelo governo imperial. 

No entanto, as tropas de ex-escravos foram traídas pelos generais farroupilhas anti-abolicionistas, 

o império não poderia aceitar a existência de negros livres, armados e treinados, portanto houve uma traição 

aos Lanceiros Negros por parte do general David Canabarro que os mandou desarmados para a região de 

Porongos no Rio Grande do Sul onde foram massacrados pelas tropas imperiais. O episódio ainda é 

investigado por diversos historiadores já que fora encoberto e esquecido pela historiografia oficial devido a 

sua imensa covardia para as instituições envolvidas. Acredita-se que sobrevivera, cerca de cem lanceiros 

que foram incorporados á corpos de cavalaria no Rio Grand do Sul. 
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Revolta dos Malês  

 

Foi um movimento liderado por escravos muçulmanos (malês)  e alfabetizados em árabe que 

pegaram em armas com o objetivo de libertar Salvador e o Recôncavo, para instituir uma espécie de califado 

islâmico nessas regiões libertando os escravos baianos. O movimento acabou sendo delatado por uma 

liberta e a rebelião foi logo reprimida. Os acusados foram fortemente reprimidos. Apesar da curta duração, o 

movimento de Malês deixou um grande temor de novos levantes escravos no Brasil. 

 

Sabinada  

 

O nome da rebelião vem de seu principal líder, o jornalista e médico, Francisco Sabino. Foi um 

movimento de classes médias contra a centralização política. Apesar de os rebeldes terem chegado a 

declarar a independência da Bahia, as oscilações sobre o projeto adotado pelo movimento e a repressão 

imperial fizeram com que fracassasse. 

 

Balaiada  

 

A balaiada surgiu de um confronto entre dois grupos rivais do Maranhão, os cabanos 

(conservadores) e os bem-te-vis (liberais), que brigavam pelo controle político da região. No entanto, as 

classes populares se atrelaram a esse conflito reivindicando melhores condições de vida. Portanto, não foi 

um movimento unificado, pois congregava classes populares e médias. Com o crescimento da revolta 

popular, que conseguiu tomar a cidade de Caxias, as classe médias recuaram facilitando a repressão do 

movimento pelas forças imperiais. 

  

O “regresso conservador” (1837-1840) 

 

Diante da forte oposição dos conservadores e das inúmeras revoltas que eclodiram durante seu 

mandato, o regente Feijó renunciou ao cargo e Araújo Lima foi eleito. Esse foi o início do “regresso 

conservador”. Neste período foi revogada grande parte das medidas liberais. Foi criada a Lei interpretativa 

do Ato Adicional que visava centralizar o poder, tirando a autonomia das províncias. Com esse regresso 

conservador, os políticos progressistas pressionaram para a ascensão de Pedro de Alcântara. Realizado em 

1840, o Golpe da Maioridade deu início ao Segundo Reinado. 
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O Segundo Reinado (1840-1889) 

 

O Golpe da Maioridade 

 
Coroação de D. Pedro II 

 

Com a persistência das revoltas (Balaiada e Farroupilha), as agitações políticas entre liberais e 

conservadores e para tirar a regência conservadora do poder, os liberais no senado e na câmara se 

unificaram e decidiram pôr fim a instabilidade causada pelas regências colocando o imperador, mesmo com 

catorze anos de idade, no poder. Estes incitaram o povo para pressionar o senado conservador a aceitar a 

medida, e em vinte e quatro de julho de 1840 foi aceita a antecipação, conhecida como “golpe da maioridade”. 

 

 

O Segundo Reinado (1840-1889) 

 

Em 1840 D. Pedro II criou o Conselho de Ministros, um parlamentarismo com o próprio imperador 

presidindo o conselho. Esse modelo foi denominado mais tarde como “parlamentarismo às avessas” ou 

“parlamento a brasileira” já que – ao contrário do modelo inglês -  o imperador escolhia o chefe do poder 

executivo e não o parlamento. 

A política externa foi marcada pelo fim da “Questão do Prata”, onde o imperador usou de políticas 

intervencionistas para afirmar seu poder na América do Sul. Na política interna, a afirmação de seu poder 

veio com o fim da Guerra dos Farrapos, assim como combatendo a Revolução Praieira em 1850 e afirmando 

a presença imperial no Nordeste.  

 No âmbito econômico,  o Brasil era primário exportador com foco na produção de café, produzido 

sobretudo na região do Vale do Paraíba fluminense (a primeira a entrar em declínio) e no oeste paulista.  Ao 

longo do Segundo Reinado, além disso, importantes medidas econômicas foram aprovadas, como a tarifa 

Alves Branco, que aumentou as tarifas para produtos estrangeiros no país. Após sua aprovação, ocorreram 

os primeiros surtos industriais no país, patrocinados pelo conhecido Barão de Mauá.  

Nesse mesmo contexto, foi aprovada a Lei de Terras (1850), cujo objetivo era regulamentar o acesso 

a terra no Brasil. Na prática, a legislação dificultou o acesso de imigrantes recém chegados as terras 

devolutas, já que a transformava em mercadoria de alto custo. Desta forma, contribuiu para consolidar o 
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cenário de concentração fundiária presente no Brasil. A sua aprovação deve associarda a Lei Eusébio de 

Queirós (1850) já que, após a proibição da entrada de novos escravos no Brasil, sabia-se que haveria o 

incentivo a entrada de  mão de obra assalariada dos imigrantes europeus (a quem deveria-se dificultar o 

acesso a terra). 

 

 

 

Sociedade 

 

A gradual libertação dos escravos e as campanhas para a entrada de imigrantes contribuiu para o 

crescimento da população urbana e, em conjunto com o início da industrializaçã,o promoveu uma mudança 

do centro da vida brasileira do campo para a cidade, isso ajudou no florescimento da cultura brasileira, com 

o surgimento  de movimentos literários como o  Naturalismo e Realismo, com importantes nomes como 

Aloisio de Azevedo e Machado de Assis.  

 

Revolução Praieira  

 

O segundo reinado foi marcado pela Revolta Praieira, que eclodiu em 1848 em Pernambuco e durou 

até 1850. A revolta tinha o caráter liberal e separatista, a causa imediata do conflito foi a remoção de Chicorro 

Gama da presidência da província, este como os revoltosos eram contra os grandes latifúndios e  a elite 

ligada a produção de açúcar, as condições miseráveis das classes mais baixas e o domínio do comércio 

varejista pelos portugueses.  As principais demandas dos revoltosos eram: voto livre, liberdade de imprensa 

completa, comércio varejista como exclusividade brasileira, independência dos poderes e o fim do poder 

moderador. A revolta recebeu grande apoio popular, mas foi suprimida com força por D. Pedro II que se 

afirmou no poder, se seguiram as negociações de paz e os líderes foram anistiados em 1851 e voltaram a 

suas propriedades, ao contrário dos combatentes das classes baixas que em sua maioria foram fuzilados. 
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Exercícios 

 

1. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime 

republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico:  

a) pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros.  

b) porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da 

proclamação da independência dos Estados Unidos.  

c) como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na 

colônia. 

d) pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos.  

e) em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. 

   
  

2. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às 

monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder 

Moderador, idealizado pelo pensador liberal suíço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que 

na prática funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder 

Moderador criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava:  

a) a liberdade de imprensa no país.  

b) o equilíbrio entre os demais poderes.  

c) a participação do povo nas eleições.  

d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador.  

e) a igualdade de todos perante as leis.   

 
  

3. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-

se por: 

a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio 

do comércio.  

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

movimento republicano.  

c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  

d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas.  

e) levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824.  
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4. "Nas Revoltas subsequentes à abdicação, o que aparecia era o desencadeamento das paixões, dos 

instintos grosseiros da escória da população; era a luta da barbaridade contra os princípios regulares, 

as conveniências e necessidades da civilização. Em 1842, pelo contrário, o que se via à frente do 

movimento era a flor da sociedade brasileira, tudo que as províncias contavam de mais honroso e 

eminente em ilustração, em moralidade e riqueza." 
 TIMANDRO. "O libelo do povo", 1849 

  

O texto anterior estabelece uma comparação entre a composição social das rebeliões do início do 

período regencial e da revolução liberal de 1842. Essa visão refletia as distorções do ponto de vista da 

elite senhorial escravista ao julgar os movimentos populares. Historicamente, a CABANAGEM e a 

BALAIADA são consideradas: 

a) grandes revoltas de escravos, liberadas por Zumbi dos Palmares. 

b) revoltas contra a dominação da metrópole portuguesa, no contexto da crise do antigo sistema 

colonial. 

c) revoltas de proprietários brancos, contrários à centralização política em torno da pessoa do 

Imperador. 

d) conflitos raciais e de classe, envolvendo índios, vaqueiros, negros livres e escravos. 

e) rebeliões sociais que, com o apoio dos militares, pretendiam a proclamação da república e o fim 

da monarquia. 

 

 

5. Observe o seguinte depoimento:  
"... Nasci e me criei no tempo da regência e nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na 

praça pública do que mesmo no lar doméstico."  
Justiniano José da Rocha 

Partindo do comentário apresentado, é correto afirmar que: 

a) a constante afluência às ruas resultava do crescimento comercial, registrado durante a Regência, 

nas principais cidades do país. 

b) a ociosidade da nobreza brasileira estimulava a valorização dos passeios constantes nas ruas e 

praças do Rio de Janeiro. 

c) o comércio ambulante, a cargo de escravos que eram transferidos do setor rural para as cidades, 

complementava a renda de seus senhores de engenhos. 

d) a influência italiana nos usos e costumes da sociedade do Rio de Janeiro modificou a tradição da 

vida reclusa às residências. 

e) a turbulência política desse período se fazia presente através das revoltas e manifestações 

populares nas ruas da Capital do Brasil. 
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6. Em 1838, o deputado Bernardo Pereira Vasconcelos escrevia: "Fui liberal, então a liberdade era nova 

para o país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas; o poder era 

tudo, fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade; os princípios democráticos tudo 

ganharam e muito comprometeram(...)"  

O texto se reporta: 

a) ao Ato Adicional, à instabilidade política dele decorrente e as constantes ameaças de 

fragmentação do território. 

b) ao Golpe da Maioridade, estratégia usada pelos liberais, que favoreceu o grupo de políticos 

palacianos. 

c) ao declínio do império, abalado pelas crises militar e da abolição. 

d) à crise sucessória portuguesa e à consequente abdicação de Pedro I. 

e) ao Ministério da Conciliação, marcado pela estabilidade econômica e pela aliança entre liberais e 

conservadores. 

 

 

7. O crescimento industrial na cidade de São Paulo foi especialmente favorecido por duas medidas de 

grande repercussão econômica: a tarifa Alves Branco (1844) e a lei Eusébio de Queirós (1850). Elas 

estabeleceram, respectivamente:  

a) a fixação do preço mínimo da saca de café e a autorização para o funcionamento de manufaturas 

em São Paulo.  

b) a redução das taxas alfandegárias para os produtos importados da Inglaterra e a abertura dos 

portos.  

c) o subsídio governamental à produção de café no Vale do Paraíba e a instituição do sistema de 

parceria.  

d) o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros importados e a extinção do tráfico 

negreiro.  

e) a isenção de tributos sobre artigos manufaturados e a concessão de terras para imigrantes 

europeus 
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8. “A 3 de setembro de 1825, partimos do Rio de Janeiro. Um vento fresco ajudou-nos a vencer, em 24 

horas, a travessia de 70 léguas, até Santos, e isto significou dupla vantagem, porque a embarcação 

conduzia, também, 65 negros novos, infeccionados por sarna da cabeça aos pés'. Assim começa o 

mais vivo, completo e bem documentado relato da famosa Expedição de Langsdorff, que na sua 

derradeira e longa etapa, entre 1825 e 1829, percorreu o vasto e ainda bravio interior do Brasil, por via 

terrestre e fluvial - do Tietê ao Amazonas. Seu autor é um jovem francês de 21 anos, Hercules Florence, 

no cargo de desenhista topográfico. Encantado com as maravilhas das terras brasileiras e com seu 

povo hospitaleiro, Hercules Florence permaneceu aqui, ao término da expedição, escolhendo a então 

Vila de São Carlos, como Campinas foi conhecida até 1842, para viver o resto de sua vida. Florence 

morreu em 27 de março de 1879 (...)."  
Revista: "Scientific American Brasil", n. 7, São Paulo: Ediouro, 2002. p. 60 

O jovem francês partiu do Rio de Janeiro, em 1825, aventurou-se por várias regiões do Brasil, fixando 

residência na Cidade de Campinas, até 1879. Considerando o triângulo percorrido pelo jovem - Rio de 

Janeiro, Santos e Campinas - e os fatos históricos no período mencionado, pode-se afirmar que:  

a) o Porto de Santos tornou-se conhecido, naquele contexto histórico, por ter sido o local escolhido 

pelo governo brasileiro para o controle de toda a exportação do café, que era produzido tanto no 

Vale do Paraíba como no Oeste Paulista.  

b) o jovem francês partiu do Rio de Janeiro no momento em que a produção cafeeira no Vale do 

Paraíba declinava, trazendo prejuízos incalculáveis aos fazendeiros que fizeram altos 

investimentos com a compra de escravos.  

c) Florence faleceu durante o período em que a cidade de Campinas registrava uma crise violenta 

da economia cafeeira, recuperando-se apenas no final do século com a retomada do ciclo 

econômico açucareiro.  

d) o Porto de Santos teve um papel secundário no contexto de desenvolvimento econômico na 

segunda metade do século XIX, pois o mesmo não atendia às normas de segurança determinadas 

pelas exportadoras de café. 

e) Florence esteve no Brasil durante o período da ascensão da produção cafeeira no Vale do Paraíba, 

presenciando inclusive a crise e a ascensão desse produto na região do Oeste Paulista. 
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9. “Sob os preceitos do Iluminismo (...) a Academia Francesa de Ciências assumiu a incumbência de criar 

medições padronizadas. (...) A Academia convencionou que a unidade-padrão de comprimento seria 

a décima milionésima parte da distância entre o Pólo Norte e o Equador. (...) Os padrões de massa e 

de volume foram calculados a partir do metro, seguindo o mesmo princípio. O grama foi definido como 

a massa de 1 decímetro cúbico de água pura a 4 °C, temperatura em que atinge a maior densidade. O 

litro passou a equivaler ao volume de um cubo com 10 centímetros de lado (ou seja, 1 centímetro 

cúbico). Foi uma mudança e tanto. (...) Apesar da revolução no pensamento e na concepção de mundo, 

um fator não mudou: as medidas continuaram a ser usadas como instrumento de poder. (...) Na época, 

dois impérios rivalizavam em equilíbrio de poder: o francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte, e 

o inglês. Por isso, a França e todos sob sua influência direta ou indireta adotaram o sistema métrico 

decimal, como o Brasil, que, em 1862, por decreto de dom Pedro II, abandonou as medidas de varas, 

braças, léguas e quintais para aderir ao metro."  
Revista "Superinteressante", n. 186, São Paulo: Abril, 2003. p. 45-6 

A sociedade imperial brasileira herdou várias influências europeias. Além do sistema métrico, no 

Segundo Reinado adotou-se na prática o parlamentarismo no Brasil, por influência inglesa. No 

entanto, este diferia do inglês, uma vez que o:  

a) partido que detinha a maioria no Parlamento indicava o primeiro-ministro, que muitas vezes vetou 

determinados projetos de lei provenientes do poder imperial.  

b) o gabinete não dependia inteiramente do Parlamento mas, principalmente, do Poder Moderador.  

c) poder legislativo tinha autonomia política para indicar os membros do gabinete ministerial e para 

dissolvê-lo quando este fosse incompatível com o Senado.  

d) parlamento brasileiro era mais democrático, pois previa a participação das mulheres nas eleições 

provinciais.  

e) imperador acumulava as funções de monarca e de primeiro-ministro, previsto inclusive na 

Constituição de 1824 

 

 

10. Comparando a atividade cafeeira com a atividade açucareira, no Brasil na primeira metade do século 

XIX, pode-se afirmar que:  

a) as duas atividades, pela sua localização, incrementaram o comércio, as cidades regionais, a 

indústria nacional e a construção de ferrovias.  

b) as duas atividades basearam-se na grande propriedade monocultora, na mão-de-obra escrava e 

na utilização de recursos técnicos rudimentares.  

c) a primeira concentrou-se inicialmente no oeste paulista, apesar de a região não possuir relevo e 

solos adequados ao cultivo.  

d) na segunda, por se tratar de uma cultura temporária, havia um custo menor de instalação desde 

o plantio até a sua transformação.  

e) a primeira usou as colônias de parceria como forma de suprir a escassez de mão-de-obra, desde 

as primeiras áreas cultivadas no período colonial. 
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Gabarito 

 

1. C 

A escolha pela monarquia se deu, primeiramente, pois foi  o príncipe regente que proclamou a 

independência. Além disso, havia o interesse das elittes em manter a ordem escravocrata, centralizadora 

e unitária. 

 

2. D 

A criação do Poder Moderador permitia a  D. Pedro poderia intervir nos poderes anulando a  

interdependência entre eles. 

 

3. B 

A insatisfação com a falta de autonomia provincial foi um dos principais motivos do movimento, assim 

como com o autoritarismo de D. Pedro II, que dissolveu a constituinte de 1823. 

 

4. D 

A participação de camadas populares nessas revoltas é fator  fundamental para que entendamos a visão 

disseminada pelas elites em relação a tais movimentos. 

 

5. E 

Este período foi marcado por revoltas nas áreas urbanas e rurais. 

 

6. A 

O ato adicional deu liberdade às províncias,  o que incitou diversas revoltas. A posterior centralização 

ocorre devido ao temor de que haja uma possível fragmentação territorial. 

 

7. D 

O aumento de impostos buscava favorecer o mercado interno;  e o fim do tráfico negreiro, além de 

influenciar na abolição, contribuiu para o início do incentivo a entrada de imigrantes no país. 

 

8. E 

A independência e a prosperidade do café nos primeiros anos de império atraiu diversos imigrantes que 

ajudaram a documentar a vida das pessoas comuns. 

 

9. B 

O parlamentarismo às avessas era inspirado no britânico, mas executado ao contrário, uma vez que o 

imperador possuía poderes acima do parlamento. 

 

10. B 

Antes da migração para o Oeste Paulista,  o café não tinha um modo de produção inserido na lógica 

capitalista. Utilizava-se majoritariamente mão de obra escrava e técnicas rudimentares, tal qual a 

produção de cana de açúcar. 
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O Segundo Reinado brasileiro 

 

Resumo 

 

O Segundo Reinado se iniciou com a ascensão de D. Pedro II, em 1840, e terminou com sua queda, 

em 1889, com a proclamação da República. Esse período pode ser dividido em três fases: um primeiro 

momento de instabilidade, um segundo de  apogeu e a crise. D. Pedro II assumiu o poder com apenas 14 

anos, por meio do Golpe da Maioridade, apoiado pelos liberais que se opuseram ao regresso imposto pelos 

conservadores no Período Regencial. Inicialmente havia a necessidade de estabilizar a política brasileira e 

conter as revoltas regenciais que ainda ameaçavam a unidade territorial brasileira, como a Farroupilha. A 

paz foi selada com os revoltosos do sul em 1845, dando início ao período de estabilidade no império 

brasileiro. 

Contidas as revoltas, D. Pedro II tinha a importante tarefa de conciliar dois importantes grupos 

políticos que conflitavam: os liberais e os conservadores. A estratégia do monarca veio por meio do 

Parlamentarismo  Brasileiro (ou parlamentarismo às avessas), que possibilitava a alternância entre liberais 

e conservadores no poder, garantindo a estabilidade política, o parlamento brasileiro ao contrário do inglês 

tinha o Presidente do Conselho de Ministro indicado pelo imperador, submetendo assim o parlamento, já que 

este poderia demitir o Presidente do Conselho e dissolver o parlamento em algum caso de impasse. Essa 

estabilidade política também deveu-se ao expressivo desenvolvimento econômico do Segundo Reinado. 

Esse período foi marcado pela hegemonia do café, principal produto econômico brasileiro. A produção 

cafeeira teve duas fases: a primeira se refere à produção no Vale do Paraíba e a segunda se relaciona com a 

sua expansão no Oeste Paulista.  

A cafeicultura paulista trouxe importantes consequências socioeconômicas, como a implantação de 

mão de obra livre imigrante e a expansão do sistema de ferrovias. Nesse momento surge uma figura 

importantíssima para a história econômica brasileira, o Barão de Mauá, um dos primeiros industriais do 

Brasil ele fez grandes obras como o primeiro estaleiro e da primeira fundição de ferro no Brasil, instalou a 

estrada de ferro Mauá e o cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Além disso este 

controlava, em seu auge, dezesseis empresas no Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados 

Unidos. O Barão foi um exemplo do apogeu do Império Brasileiro 

Para entender como se deu a crise do Segundo Reinado, precisamos atentar para as transformações 

ocorridas no Brasil na segunda metade do século XIX. Em 1850 tivemos a promulgação da lei Eusébio de 

Queirós que, pondo fim ao tráfico internacional de escravos, trouxe importantes mudanças na dinâmica 

socioeconômica brasileira. A partir de 1850 a entrada de escravos no território brasileiro diminuiu 

expressivamente e foi necessário criar estratégias para continuar abastecendo com mão de obra as lavouras 

cafeicultoras de início houve uma tentativa do tráfico interno de regiões decadentes como o nordeste para 

as regiões mais proeminentes como o sudeste, no entanto essa alternativa seria muito onerosa para os 
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fazendeiros. A alternativa para esse cenário apareceu no oeste paulista que veio a partir do incentivo à 

utilização de mão de obra imigrante, principalmente italiana. Devido às péssimas condições de vida e 

trabalho encontradas por esses imigrantes, a imigração começou a ser subvencionada pelo governo, muitos 

fazendeiros ainda nos hábitos escravistas chegavam a castigar fisicamente os imigrantes. 

  No que se refere à política externa, podemos afirmar que a atuação brasileira na Guerra do 

Paraguai foi um divisor de águas, marcando o início de um processo de fragilização do Segundo Reinado e 

de questionamentos à política de D. Pedro II. Após a Guerra do Paraguai, os militares fortalecidos e 

inspirados pelas ideias positivistas pressionavam o governo pela abolição e por um governo republicano, o 

imperador não os dava atenção, já que desde a independência o governo tinha uma identificação com as 

alas mais civis, isso era uma oposição aos regimes ditatoriais republicanos dos caudilhos militares da 

América do Sul. 

A escravidão africana que durante séculos representou a base da economia brasileira também 

estava chegando ao fim. Diante das pressões externas, principalmente da Inglaterra, leis abolicionistas 

foram sendo progressivamente assinadas ao longo do século XIX. Começando pela Lei Eusébio de Queirós 

(1850), tivemos a lei do Ventre Livre (1871), a lei dos Sexagenários (1885) e a lei Áurea (1888). A abolição 

definitiva da escravidão com a lei Áurea, sem indenização aos escravistas, gerou insatisfação fazendo com 

que D. Pedro II perdesse apoio do mais importante grupo político, os latifundiários escravistas.  

Somaram-se a isso, conflitos com a Igreja Católica por causa da prisão de dois bispos, um em Olinda 

e outro no Pará por demitir membros da igreja que participaram de um encontro maçônico isso estremeceu 

ainda mais a sustentação da coroa brasileira e não tardou para que a monarquia brasileira chegasse ao fim. 

Em 1889, foi proclamada a República Brasileira. 
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Exercícios 

 

1. Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a 

bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar 

brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, 

a do Paraguai. 
CHIAVENATTO, J. J. Genocídio Americano: a Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1979 (adaptado). 

 

O imperialismo inglês, “destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo 

a ascensão do seu único Estado economicamente livre”. Essa teoria conspiratória vai contra a 

realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo essa teoria tem alguma repercussão. 
DORATIOTO, F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Cia das Letras, 2002 (adaptado). 

 

Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre 

a) a carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos dessa Guerra. 

b) o caráter positivista das diferentes versões sobre essa Guerra. 

c) o resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. 

d) a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa Guerra. 

e) o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. 

 
 

2. Observe a tabela: 

 

A tabela apresenta dados que podem ser explicados: 

a) pela lei de 1831, que reduziu os impostos sobre os escravos importados da África para o Brasil.  

b) pelo descontentamento dos grandes proprietários de terras em meio ao auge da campanha 

abolicionista no Brasil. 

c) pela renovação, em 1844, do Tratado de 1826 com a Inglaterra, que abriu nova rota de tráfico de 

escravos entre Brasil e Moçambique. 

d) pelo aumento da demanda por escravos no Brasil, em função da expansão cafeeira, a despeito da 

promulgação da Lei Aberdeen, em 1845. 

e) pela aplicação da Lei Eusébio de Queirós, que ampliou a entrada de escravos no Brasil e tributou 

o tráfico interno.  
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3. Leia o texto a seguir sobre a Guerra do Paraguai.  

Enquanto o café seguia sua marcha no Oeste Paulista e as propostas de abolição gradual da 

escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente 

a história do segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de cinco 

anos, entre 11 de novembro de 1864, quando ocorreu o primeiro ato das hostilidades, e 1 de março de 

1870. Ela é conhecida, na América espanhola, como Guerra da Tríplice Aliança.  
BORIS, F. "História do Brasil". São Paulo: Edusp, 1995. p. 208.  

A declaração de guerra do Paraguai ao Brasil deu início ao mais longo conflito em território americano. 

Pode-se afirmar que a Guerra do Paraguai:  

a) resultou do acirramento da competição na região do Prata, especialmente pelo controle da 

produção de charque.  

b) foi incentivada pelo apoio da Inglaterra ao Paraguai, na tentativa de fortalecimento do controle 

econômico sobre a região da Prata.  

c) teve como consequência a demonstração de poder político da Inglaterra, especialmente após a 

Questão Christie.  

d) levou à formação da Tríplice Aliança, unindo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai de 

Francisco Solano López.  

e) ocasionou uma nova composição de forças, envolvendo Brasil, Argentina e Bolívia, após o 

aprisionamento do navio brasileiro "Marquês de Olinda", pelo Uruguai. 

 
 

4. A abolição do tráfico africano pode ser considerada um dos principais fatores explicativos do 

definhamento progressivo do escravismo no Brasil. Privada da fonte atlântica de abastecimento de 

cativos, a classe senhorial do Império teve que apelar para o tráfico interno entre as províncias. Deste 

se beneficiou o sudeste, região que concentrava 87% da população cativa do país entre 1870 e 1880. 

No ano de 1887, às vésperas da Abolição, 15% da população cativa estava na província de São Paulo.  

Assinale a opção que caracteriza melhor a dinâmica da economia cafeeira no século XIX em função 

do problema da mão-de-obra. 

a) A cafeicultura do oeste paulista ancorada nas colônias de parceria não se baseou no trabalho 

livre, mas em relações semi-escravistas, como demonstra a revolta dos imigrantes de Rio Claro 

na década de 40. 

b) A abolição do tráfico africano conduziu ao reforço da escravidão nas antigas províncias do Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, sobretudo no Vale do Paraíba, ao contrário do ocorrido em São Paulo, 

cujos cafeicultores optaram, desde logo, pelo trabalho assalariado de imigrantes. 

c) A abolição do tráfico africano não conduziu, de imediato, à crise do escravismo, uma vez que a 

população cativa do país aumentou extraordinariamente até a década de 80, sobretudo no 

sudeste, graças ao crescimento vegetativo ocorrido entre africanos e crioulos. 

d) A crise da economia cafeeira no Vale do Paraíba Fluminense deveu-se mais ao desgaste dos 

cafezais plantados em encostas, do que à falta de braços para a lavoura, ao passo que, no oeste 

paulista, a abundância de solos de "terra roxa" e o trabalho dos colonos impulsionaram a 

cafeicultura da região. 

e) A expansão cafeeira no sudeste desenvolveu-se com base no trabalho escravo, inclusive no oeste 

paulista, não obstante ali se tenha adotado em larga escala, o trabalho juridicamente livre de 

imigrantes ao longo dos anos 80. 
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5. "A Princesa Imperial Regente, em nome de sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz 
saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e Ela sancionou a lei seguinte: 
 

Art. 1o . - É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil." 

COLEÇÃO DE LEIS - DAS LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL - IMPRENSA NACIONAL 

 Com relação à lei anterior, é correto afirmar que: 

a) atendeu aos interesses dos fazendeiros de café do Vale do Paraíba e senhores de engenho do 

Nordeste. 

b) a Lei Áurea solapou o poder econômico e político de setores da elite agrária que se vinculavam 

ao Império. 

c) o mercado de trabalho absorveu esta mão-de-obra nas indústrias em expansão, carentes de 

trabalhadores. 

d) se desvinculou das Leis do Ventre Livre e do Sexagenário, atrelando-se aos interesses da 

oligarquia monocultora. 

e) aproximou da Monarquia importantes líderes como Benjamin Constant, José Bonifácio e Aristides 

da Silveira Lobo. 

 

6. "A enorme visibilidade do poder era sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas 
pompas, seus rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do 
Estado. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e 
opressor ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas (...) este poder era 
em boa parte ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça grande mas braços 
muito curtos. Agigantava-se na corte mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as 
províncias. (...) Daí a observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e 
implementação de políticas, o governo passava a imagem do todo-poderoso, era visto como o 
responsável por todo o bem e todo o mal do Império." 

Carvalho, J. Murilo de. TEATRO DE SOMBRAS. Rio de Janeiro, IUPERJ/ Vértice, 1988. 

O fragmento acima refere-se ao II Império brasileiro, controlado por D. Pedro II e ocorrido entre 1840 

e 1889. Do ponto de vista político, o II Império pode ser representado como: 

a) palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e 

ideológicos opostos, questionaram, com igual violência, essa aparente centralização indicada na 

citação acima e se uniram no Golpe da Maioridade. 

b) jogo de aparências, em que a atuação política do Imperador conheceu as mudanças e os 

momentos de indefinição acima referidos - refletindo as próprias oscilações e incertezas dos 

setores sociais hegemônicos -, como bem exemplificado na questão da Abolição. 

c) cenário de várias revoltas de caráter regionalista - entre elas a Farroupilha e a Cabanagem - 

devido à incapacidade do governo imperial controlar, conforme mencionado na citação, as 

províncias e regiões mais distantes da capital. 

d) universo de plena difusão das idéias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do 

Imperador da diminuição de seus poderes, conformando a situação apontada na citação e 

oferecendo condições para a proclamação da República. 

e) teatro para a plena manifestação do poder moderador que, desde a Constituição de 1824, permitia 

amplas possibilidades de intervenção políticas para o Imperador - daí a ideia de centralização da 

citação - e que foi usado, no Segundo Reinado, para encerrar os conflitos entre liberais e 

socialistas. 
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7. "Gradativamente, a produção [de café] concentrada no Vale do Paraíba entrou em decadência. Antes 
da Proclamação da República, o chamado Oeste Paulista superava a região do vale como grande 
centro produtor". 

BORIS FAUSTO, Pequenos Ensaios de História da República - 1889/1945 

O deslocamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista deveu-se, entre outros 

fatores: 

a) ao desenvolvimento pouco adequado do sistema de transportes. 

b) à excepcional expansão do mercado interno no Oeste Paulista. 

c) à presença da pequena propriedade como célula básica da agroexportação. 

d) à inexistência de mão-de-obra escrava no Oeste Paulista. 

e) às condições geográficas do Oeste Paulista, superiores às do Vale do Paraíba. 

  

  

8. Considere o texto a seguir. 
"Nada mais conservador que um liberal no poder. Nada mais liberal que um conservador na 

oposição..."  

(Oliveira Viana) 

O texto se refere 

a) à política positivista durante a 1• República no RS, que se orientava pela doutrina de Augusto 

Comte e tinha como um de seus lemas: "conservar melhorando". 

b) ao conflito político entre o partido português, que queria conservar o Brasil nas mãos de Portugal, 

e o partido brasileiro, que queria libertar o Brasil da dominação colonial, no início do século XIX. 

c) à política parlamentar no Império Brasileiro, que fazia aparentemente distinção entre políticos 

liberais e conservadores. 

d) à ideologia liberal inglesa, vinda para o Brasil no século XIX, que entrou em conflito com a liberal 

norte americana, divulgada desde a Conjuração Mineira. 

e) aos conservadores e liberais, no período regencial, que se distinguiam ideologicamente por 

programas políticos opostos. 
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9. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. As 

chaminés principiavam a fumar, deslizavam as carrocinhas multicores dos padeiros; as vacas de leite 

caminhavam como seu passo vagaroso, parando à porta dos fregueses, tilintando o chocalho; os 

quiosques vendiam café a homens de jaqueta e chapéu desabado; cruzavam-se na rua os libertinos 

retardios com os operários que se levantavam para a obrigação; ouvia-se o ruído estalado dos carros 

de água, o rodar monótono dos bondes. 
            AZEVEDO, Aluísio de. "Casa de Pensão". São Paulo: Martins, 1973 

  

O trecho, retirado de romance escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma cidade, no seguinte 

contexto: 

a) a convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma economia industrial indicam 

o início da industrialização no Brasil, no século XIX. 

b) desde o século XVIII, a principal atividade da economia brasileira era industrial, como se observa 

no cotidiano descrito. 

c) apesar de a industrialização ter-se iniciado no século XIX, ela continuou a ser uma atividade 

pouco desenvolvida no Brasil. 

d) apesar da industrialização, muitos operários levantavam cedo, porque iam diariamente para o 

campo desenvolver atividades rurais. 

e) a vida urbana, caracterizada pelo cotidiano apresentado no texto, ignora a industrialização 

existente na época. 

  

 

10. A figura de D. Pedro II, que de órfão da nação se transformou em rei majestático, de imperador tropical 
e mecenas do movimento romântico vira rei-cidadão, para finalmente imortalizar-se no mártir exilado 
e em um mito depois da morte. 

"As Barbas do Imperador" - Lilia M. Schwarcz 

O texto descreve o imperador tropical, Pedro II, que governou o país por meio século, atuando como 

grande fator catalisador e mobilizador das forças sociais, preservando, com seu governo, sobretudo: 

a) o poder das elites agrárias e a unidade territorial do país. 

b) a democracia liberal segundo os modelos europeus da época. 

c) a idéia da modernização da nação através do apoio do governo ao desenvolvimento industrial e 

uma política protecionista. 

d) O equilíbrio social e a distribuição de renda, através de políticas públicas para reduzir a exclusão. 

e) as boas relações com os países platinos, privilegiando as soluções diplomáticas nos conflitos. 

 



 
 

 

 

8 

História 
 

Gabarito 

 

1. D 

De acordo com o texto, as correntes de explicações para a Guerra do Paraguai muitas vezes recaem em 

crônicas cheias de patriotas e exemplos de bravura. A falta de documentos comprobatórios leva a 

elaboração de teorias conspiratórias. 

 

2. D 

A tabela mostra um grande aumento da entrada de escravos no Brasil, nos três anos subsequentes à 

decretação do Bill Aberdeen. É claro que a expansão da cafeicultura nesse período, embora significativa, 

nem de longe acompanhou o crescimento da importação de escravos. Seria mais correto, portanto, dizer 

que o aumento do tráfico deveu-se ao receio de que sua extinção ocasionasse uma dramática falta de 

mão de obra, levando os fazendeiros a formar um estoque de escravos.  

 

3. D 

Tal Aliança, com o apoio Inglês, vai ser o conflito. As consequências para a economia paraguaia são 

catastróficas. 

 

4. E  

o desenvolvimento do café no Oeste Paulista apesar de se iniciar com o trabalho escravo, adotou 

posteriormente a mão de obra dos imigrantes europeus, sobretudo devido às crescrentes dificuldade de 

obtenção dos escravos. 

 

5. B 

o principal apoiador do império era a elite agrária, tanto a açucareira quanto a cafeeira, já que eles eram 

responsáveis quase pela totalidade das exportações. A assinatura da lei é central para o entendimento 

do rompimento dessas elites com D. Pedro II. 

 

6. B 

O período é marcado por grandes transformações e muitas vezes o controle imperial sobre tais 

transformações se dá mais na aparência do que na prática. 

 

7. E 

a mudança na região produtora ocorreu sobretudo devido a fertilidade do solo, conhecido como terra 

roxa. 

 

8. C  

os dois partidos presentes no parlamentarismo à brasileira tinham somente pequenas divergências, já 

que ambos representavam a elite rural e econômica do Brasil. 

 

9. A 

Apesar de ter se consolidado no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, o século XIX já ensaiava 

um processo de industrialização que se confundia com a riqueza do café e que possibilitou o 

crescimento da urbanização. 
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10. A 

O Imperador conseguiu controlar as forças sociais em disputas e, ora conciliatórias, ora repressivas, 

pôde manter a unidade territorial e os interesses das elites agrárias. 
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Parnasianismo e Simbolismo 

 

Resumo 

 

O parnasianismo 

Visando combater a expansão da idealização amorosa provocada pelo Romantismo e resgatando elementos 

da cultura neoclássica, o movimento Parnasiano do século XIX valorizava a arte clássica e a harmonização 

de ideias na poesia.  

 

 
Disponível em: http://www.patrimonioslz.com.br/CULTURA/ICON/FOTOPARNASO.jpg 

 

Contexto histórico 
O contexto histórico do parnasianismo se situa ao final do século XIX, com isso, esse período já adianta uma 

transição de pensamentos e ideais para o século XX. Entre os principais acontecimentos, no Brasil, há a 

Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889). No cenário europeu, há a influência 

dos anseios da 1º Guerra Mundial. No entanto, ainda que esse momento marcasse uma intensa 

movimentação político-ideológica, o poeta parnasiano não se posiciona, omitindo o contexto histórico em 

sua poesia. 

  

Características do parnasianismo 

Em relação aos movimentos do século XIX, iremos perceber que sua propagação temática, em geral, sempre 

visa combater algum aspecto de uma corrente anterior, como é o caso do Parnasianismo, que tenta romper 

com a idealização amorosa do Romantismo. 

Além disso, os parnasos acreditavam que a verdadeira produção artística era aquela que valorizasse 

elementos da cultura clássica, por isso, a retomada da influência da mitologia greco-latina e o alto rigor 

formal, justamente, para reafirmar a sua visão sobre o “fazer artístico”. Veja, abaixo, as principais 

características do Parnasianismo: 

• Objetivismo; 

• Racionalismo; 

• Caráter descritivo; 

• “Arte pela arte” (poesia voltada para si mesma); 

• Universalismo; 

• Imparcialidade; 

• Isolamento do poeta (concentração); 

• Contenção de sentimentos; 

• Retomada de elementos da cultura greco-latina. 



 
 

 

 

2 

Português 
 

Ainda sobre o Parnasianismo, os aspectos mais marcantes de sua forma estrutural são: 

• Obsessão pelo alto rigor formal;          

• Valorização do soneto; 

• Uso versos decassílabos e alexandrinos; 

• Linguagem culta e rebuscada; 

• Uso de rimas ricas e preciosas; 

• Estrofes regulares. 
 
No Brasil, os autores de maior popularidade parnasiana são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo 

Correia, Vicente de Carvalho, Francisca Júlia e Teófilo Dias. Além disso, é importante ressaltar que embora 

os textos parnasianos, de forma geral, combatessem a subjetividade, isso não significa que os autores não 

aprofundavam sua expressividade emocional, produzindo alguns poemas, inclusive, com ares românticos.   

 
Leia, abaixo, um poema de Olavo Bilac e observe como o eu lírico se distancia da contenção amorosa: 
 
Tercetos 
“Noite ainda, quando ela me pedia       

Entre dois beijos que me fosse embora. 

Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 

Espera ao menos o desponde da aurora!            

Tua alcova é cheirosa como um ninho...              

E olha que escuridão há lá por fora!      

 

Como queres que eu vá, triste e sozinho,            

Casando a treva e o frio de meu peito  

Ao frio e à treva que há pelo caminho?!              

 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito!        

Não me arrojes à chuva e à tempestade!            

Não me exiles do vale do teu leito!        

 

Morrerei de aflição e de saudade...       

Espera! até que o dia resplandeça,        

Aquece-me com a tua mocidade!” 
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Textos de apoio 
 
A um Poeta 
Longe do estéril turbilhão da rua,  

Beneditino, escreve! No aconchego  

Do claustro, na paciência e no sossego,  

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!  

Mas que na forma de disfarce o emprego  

Do esforço; e a trama viva se construa  

De tal modo, que a imagem fique nua,  

Rica mas sóbria, como um templo grego.  

Não se mostre na fábrica o suplício  

Do mestre. E, natural, o efeito agrade,  

Sem lembrar os andaimes do edifício:  

Porque a Beleza, gêmea da Verdade,  

Arte pura, inimiga do artifício,  

É a força e a graça na simplicidade.  
Olavo Bilac, in "Poesias" 

 
A Cavalgada 
A lua banha a solitária estrada... 
Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 
O som longínquo vem-se aproximando 
Do galopar de estranha cavalgada. 
 
São fidalgos que voltam da caçada; 
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 
E as trompas a soar vão agitando 
O remanso da noite embalsamada... 
 
E o bosque estala, move-se, estremece... 
Da cavalgada o estrépito que aumenta 
Perde-se após no centro da montanha... 
 
E o silêncio outra vez soturno desce... 
E límpida, sem mácula, alvacenta 
A lua a estrada solitária banha... 

Raimundo Correia 
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Anoitecer 
Esbraseia o Ocidente na agonia 
O sol... Aves em bandos destacados, 
Por céus de ouro e púrpura raiados, 
Fogem... Fecha-se a pálpebra do dia... 
 
Delineiam-se além da serranja 
Os vértices de chamas aureolados, 
E em tudo, em torno, esbatem derramados 
Uns tons suaves de melancolia. 
 
Um mudo de vapores no ar flutua... 
Como uma informe nódoa avulta e cresce 
A sombra à proporção que a luz recua. 
 
A natureza apática esmaece... 
Pouco a pouco, entre as árvores, a lua 
Surge trêmula, trêmula.... Anoitece. 

Raimundo Correia  

 
Simbolismo 
O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o 

mundo. O simbolismo retoma aspectos do Romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o 

aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia 

simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais valorizado do que 

o plano concreto, o da matéria.   

 

 
Contexto histórico 
Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, 

podemos citar: os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial; as aspirações 

democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em 

relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda e, também, a obtenção de lucros do 

Imperialismo são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as 

promessas de igualdade e oportunidade para todos.   

 

Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, 

aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente a características da 2ª 

Geração Romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como 

também, a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. 
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Na França, vivia-se o momento da chamada “Belle Époque”, momento em que houve uma explosão de 

mudanças, entre elas, culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências 

literárias, não podemos deixar de citar Charles Baudelaire (o famoso autor de a obra “As flores do mal”), 

Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. 

  
 

Características do simbolismo 
Veja, abaixo, os principais aspectos do movimento Simbolista: 

• Valorização do plano metafísico; 

• Misticismo; 

• Pessimismo; 

• Subjetividade 

• Caráter sugestivo; 

• Aproximação ao elemento noturno; 

• Referências ao plano religioso; 

• Culto ao sonho; 

• Aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. 

 
Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, temos a valorização da linguagem culta, o uso de 

sonetos, a musicalidade, o uso de figuras de linguagem (como metáforas, sinestesias, assonâncias e 

aliterações) e o predomínio de rimas. 

É importante dizer ainda que, no Brasil, os principais autores foram Alphonsus de Guimaraens e Cruz e 

Souza. Esse último é o grande nome desse movimento e se destaca por apresentar em sua poesia uma 

abordagem sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade.  

 

TEXTOS DE APOIO 
 
TEXTO 1 
Cavador do Infinito 
Com a lâmpada do Sonho desce aflito 
E sobe aos mundos mais imponderáveis, 
Vai abafando as queixas implacáveis, 
Da alma o profundo e soluçado grito. 
  
 nsias, Desejos, tudo a fogo, escrito 
Sente, em redor, nos astros inefáveis. 
Cava nas fundas eras insondáveis 
O cavador do trágico Infinito. 
  
 
E quanto mais pelo Infinito cava 
mais o Infinito se transforma em lava 
E o cavador se perde nas distâncias... 
  
Alto levanta a lâmpada do Sonho. 
E como seu vulto pálido e tristonho 
Cava os abismos das eternas ânsias! 

  
(Cruz e Souza) 
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TEXTO 2 
Longe de Tudo 
É livre, livre desta vã matéria, 
Longe, nos claros astros peregrinos 
Que haveremos de encontrar os dons divinos 
E a grande paz, a grande paz sidérea. 
  
Cá nesta humana e trágica miséria, 
Nestes surdos abismos assassinos 
Temos de colher de atros destinos 
A flor apodrecida e deletéria. 
  
O baixo mundo que troveja e brama 
Só nos mostra a caveira e só a lama, 
Ah! só a lama e movimentos lassos... 
  
Mas as almas irmãs, almas perfeitas, 
Hão de trocar, nas Regiões eleitas, 
Largos, profundos, imortais abraços! 
  

(Cruz e Souza) 

  
 
TEXTO 3 
 
Ismália 
 
Quando Ismália enlouqueceu, 
Pôs-se na torre a sonhar... 
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar. 
  
No sonho em que se perdeu, 
Banhou-se toda em luar... 
Queria subir ao céu, 
Queria descer ao mar... 
  
E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 
Estava longe do mar... 
  
E como um anjo pendeu 
As asas para voar... 
Queria a lua do céu, 
Queria a lua do mar... 
  
As asas que Deus lhe deu 
Ruflaram de par em par... 
Sua alma subiu ao céu, 
Seu corpo desceu ao mar... 

  
(Alphonsus de Guimaraens) 
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Exercícios 

 

1. Mal secreto 
Se a cólera que espuma, a dor que mora 
N’aIma, e destrói cada ilusão que nasce, 
Tudo o que punge, tudo o que devora 
O coração, no rosto se estampasse; 
 
Se se pudesse, o espírito que chora, 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse! 
 
Quanta gente que ri, talvez, consigo 
Guarda um atroz, recôndito inimigo, 
Como invisível chaga cancerosa! 
 
Quanta gente que ri, talvez existe, 
Cuja ventura única consiste 
Em parecer aos outros venturosa!  

CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender Raimundo Correia. Brasília: Alhambra, 1995. 

 
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o 

soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em 

sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que: 

a) a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. 

b) o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. 

c) a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. 

d) o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. 

e) a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. 

 
 

2. MAL SECRETO 
"Se se pudesse, o espírito que chora, 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse!" 

Raimundo Correia 

 
O fragmento apresentado no texto contém uma oposição semântica fundamental entre o(a): 

a) eu-lírico e o ser humano em geral. 

b) eu-lírico e as pessoas que o invejam. 

c) ser que chora e os demais seres humanos. 

d) íntimo do ser humano e sua aparência. 

e) realidade exterior e o desejo humano. 
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3. Assinale a alternativa correta a respeito do Parnasianismo: 

a) A inspiração é mais importante que a técnica. 

b) Culto da forma: rigor quanto às regras de versificação, ao ritmo, às rimas ricas ou raras. 

c) O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. 

d) Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. 

e) No Brasil, o Parnasianismo conviveu com o Barroco. 

 
4. “Estranho mimo, aquele vaso! Vi-o 

Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármor luzidio, 
Entre um leque e o começo de um bordado” 

Alberto de Oliveira 

O trecho do poema em destaque é de um autor parnasiano. Ele revela um poeta: 

a) Distanciado da realidade 

b) Engajado 

c) Crítico 

d) Irônico 

e) Informal 

 
 

5. A pátria 
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera, 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 
Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 
Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

BILAC, O. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929. 
 
Publicado em 1904, o poema A pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na 
Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que: 

a) a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. 

b) a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. 

c) os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. 

d) a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. 

e) a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. 
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6. Vida obscura 
“Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro 
ó ser humilde entre os humildes seres, 
embriagado, tonto de prazeres, 
o mundo para ti foi negro e duro. 
 
Atravessaste no silêncio escuro 
a vida presa a trágicos deveres 
e chegaste ao saber de altos saberes 
tornando-te mais simples e mais puro. 
 
Ninguém te viu o sofrimento inquieto, 
magoado, oculto e aterrador, secreto, 
que o coração te apunhalou no mundo, 
 
Mas  eu que sempre te segui os  passos 
sei que a cruz infernal prendeu-te os braços 
e o teu suspiro como foi profundo! 

SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova  Aguilar, 1961 

 
Com uma obra  densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Souza  transpôs para seu  lirismo 

uma  sensibilidade em conflito com a realidade  vivenciada. 

No soneto, essa percepção traduz-se em: 

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos  pela  discriminação. 

b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. 

c) extenuação condicionada a uma rotina de  tarefas degradantes. 

d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

e) vocação religiosa manifesta na  aproximação com a fé  cristã. 

 
 

7. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica ao Simbolismo: 

a) Procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo. 

b) Não precisar as coisas, antes sugeri-las. 

c) Racionalismo absoluto. 

d) Expressão indireta e simbólica. 

e) Transcendentalismo 
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8. Leia os seguintes versos: 
 
Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava...    
Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava.  
 
Era um som feito luz, eram volatas        
Em lânguida espiral que iluminava,       
Brancas sonoridades de cascatas...        
Tanta harmonia melancolizava. 

SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86. 
 

Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto:        

a) Sinestesia, aliteração, sugestão        . 

b) Clareza, perfeição formal, objetividade.        

c) Aliteração, objetividade, ritmo constante.    

d) Perfeição formal, clareza, sinestesia. 

e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia. 
 
 

9. O Simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Com esse movimento, 

nota-se o despontar de uma poesia nova, que ressuscitava o culto do vago em substituição ao culto 

da forma e do descritivo. 
Massaud Moisés. A literatura portuguesa, 1994. Adaptado. 

 
Considerando esta breve caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um 

poema simbolista. 

a) “É um velho paredão, todo gretado, 
Roto e negro, a que o tempo uma oferenda 
Deixou num cacto em flor ensanguentado 
E num pouco de musgo em cada fenda.” 

b) “Erguido em negro mármor luzidio, 
Portas fechadas, num mistério enorme, 
Numa terra de reis, mudo e sombrio, 
Sono de lendas um palácio dorme.” 

c) “Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 
Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármor luzidio,  
Entre um leque e o começo de um bordado.” 

d) “Sobre um trono de mármore sombrio, 
Num templo escuro e ermo e abandonado, 
Triste como o silêncio e inda mais frio, 
Um ídolo de gesso está sentado.” 

e) “Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... 
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 
Incensos dos turíbulos das aras...” 
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10. Cárcere das almas 
“Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,  
Soluçando nas trevas, entre as grades  
Do calabouço olhando imensidades,  
Mares, estrelas, tardes, natureza.  
 
Tudo se veste de uma igual grandeza  
Quando a alma entre grilhões as liberdades  
Sonha e, sonhando, as imortalidades  
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza.  
 
Ó almas presas, mudas e fechadas  
Nas prisões colossais e abandonadas,  
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo!  
 
Nesses silêncios solitários, graves,  
que chaveiro do Céu possui as chaves  
para abrir-vos as portas do Mistério?!” 

CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura / Fundação Banco do Brasil, 1993.  

 
Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do Simbolismo encontrados no 

poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são: 

a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. 

b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. 

c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. 

d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas 

inovadoras. 

e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de 

temas do cotidiano 
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Gabarito 

 

1. A 

O eu lírico reflete sobre como determinadas pessoas, para se sentirem aceitas em um determinado 
âmbito social, simulam ser aquilo que elas não são. 
 

2. D 

Comentário: A partir dos versos, é possível perceber um contraste entre a essência do ser humano com 
a sua aparência. 
 

3. B 

A característica mais marcante do Parnasianismo é a preocupação com a forma do poema: sua 
estrutura, rimas e musicalidade. Não tinha como prioridade o sentimentalismo. 
 

4. A 

Ao falar sobre um vaso, no poema, o poeta mostra-se distanciado da realidade. 
 

5. B 

A riqueza de nossa fauna e flora e a prosperidade do indivíduo, por meio do trabalho com a terra, 
independem de medidas governamentais, visto que no Brasil prevalece a “eterna primavera”. 
 

6. A 

A sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada vem dos horrores da escravidão. Cruz e Sousa 
era filho de escravos alforriados e suas obras apresentam grandes marcas dos sofrimentos dos negros 
no Brasil.  
 

7. C 

Por ser um período literário de grande subjetividade, a alternativa C destoa das características do 
Simbolismo.  
 

8. A 

Não há perfeição formal, o texto não se prende a versos metrificados ou estrofes equilibradas. Não há 
objetividade, porque esse período é marcado pela subjetividade. Não há clareza, porque o Simbolismo 
se fazia com a arte da sugestão.  
 

9. E 

A linguagem simbolista é marcada pela sugestão, musicalidade, metáfora, valorização de temas 
referentes à mistérios da morte e sonhos. No trecho, a cor branca simboliza a pureza e a espiritualidade.  
 

10. C 

Na questão formal, o simbolismo apresentava particularidades estéticas na escola e combinação do 
léxico para atingir comparações e metáforas impressionantes. Na temática, existia forte carga 
metafísica de transposição das almas, sonhos, mistérios.  
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Geometria de Posição e Poliedros 

 

Resumo 

 

Na geometria espacial, trabalhamos em três dimensões.  

Postulados de determinação 

Determinação da reta:  

Dois pontos distintos determinam uma reta. 

 

Determinação do plano: 

• Três pontos não colineares determinam um plano. 

• Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. 

• Duas retas concorrentes determinam um plano. 

• Duas retas paralelas determinam um plano. 

 

Posições relativas 

Entre retas: 

 



Distintas (s, t)
Paralelas 

Coplanares Coincidentes
Retas

Concorrentes (r, s)

Não-coplanares Reversas (r, t)
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Entre reta e plano 

 

 

Reta paralela ao plano: t 

Reta contida no plano: r 

Reta secante ao plano: s 

 

Teorema: Se uma reta possui dois pontos distintos que pertencem a um plano, então ela está contida nesse 

plano. 

 

Entre planos: 

 

Planos paralelos distintos: μ e β 

Planos secantes: δ e μ ou δ e β 

 

Poliedros 

São sólidos geométricos fechados formados por vértices, arestas e faces, cujas superfícies são polígonos 

côncavos ou convexos (triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc.). A palavra poliedro vem do grego antigo, 

em que poli significa  ‘’vários’’ e ‘’edros’’ significa ‘’faces’’. Veja alguns exemplos de poliedros: 
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Relação de Euler 

Em um poliedro, como dito antes, podemos distinguir faces, arestas e os vértices. Observe abaixo: 

 

 

 

 

Ou seja: 

• faces são as superfícies planas poligonais que limitam o poliedro. 

• arestas são as interseções entre as faces do poliedro. 

• vértices são os pontos de encontro das arestas. 

 

Leonhard Euler foi um matemático suíço que desenvolveu uma expressão matemática que descreve a 

relação entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Eis a fórmula: 

 

2V F A+ = +  

 

Devemos ter cuidado ao usar essa fórmula, pois ela funciona para qualquer poliedro convexo e para alguns 

poliedros côncavos. Mas o que são poliedros convexos e côncavos? 

 

• Um poliedro é chamado convexo quando o plano que contém cada face deixa todas as outras em um 

mesmo semiespaço. 
 

Poliedro convexo:                                                              Poliedro côncavo: 
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Cálculo para quantidade de arestas de um poliedro 

Seja um poliedro com 3f  faces triangulares, 4f faces quadrangulares, 5f  pentagonais etc... 

Podemos calcular a quantidade de arestas (A) desse poliedro usando a fórmula: 

 

3 4 5 62 3 4 5 6 ...A f f f f= + + + +  

 

Poliedros de Platão 

O filósofo Platão criou um teorema que nos diz que existem 5, e apenas 5, poliedros de Platão.  

Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça às seguintes disposições: 

• todas as faces devem ter a mesma quantidade n de arestas;  

• todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade m de arestas; 

 

Estes são os poliedros de Platão:  

 
Poliedros regulares 

São poliedros de Platão formados somente por polígonos regulares do mesmo gênero. 

• todos os poliedros regulares são poliedros de Platão, mas nem todos os poliedros de Platão são 

poliedros regulares. 

 

 

  

Tetaedro 

regular 

Hexaedro 

regular 

octaedro 

regular 

Dodecaedro 

regular 

Icosaedro 

regular 
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Exercícios 

 

1. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, 
seguindo um trajeto especial.  

 

Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar 

toda a diagonal da face ADGC e, finalmente, completou seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. 

A formiga chegou ao vértice  

a) A     

b) B     

c) C     

d) D     

e) E  

 

 

2. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumeeira está “bem no meio” da parede. 
 

 

Das retas assinaladas podemos afirmar que: 

a) t e u são reversas 

b) s e u são reversas 

c) t e u são concorrentes 

d) s e r são concorrentes 

e) t e r são perpendiculares 
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3. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao 

chão.  

 

Sendo assim: 

a) Os planos EFN e FGJ são paralelos.  

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH.  

c) Os planos HIJ e EGN são paralelos.  

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG.  

 

 

4. Considere uma reta s, contida em um plano α, e uma reta r perpendicular a s. Então, necessariamente:  

a) r é perpendicular a α.  

b) r e s são coplanares.  

c) r é paralela a α.  

d) r está contida em α.  

e) Todas as retas paralelas a r interceptam s.  

 

 

5. Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares.  

 

Neste caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é  

a) 6. 

b) 3.  

c) 2.  

d) 1.  

e) 0. 
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6. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um 

cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro 

com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de 

granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de 

um cristal de é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo 

desse cristal é igual a  

a) 10.  

b) 12.  

c) 25.  

d) 42.  

e) 50. 

 

 

7. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo 

formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a Figura 1. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de 

formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides, nos 

vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na Figura 2.  
 

 
Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos 

números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a 

a) 9, 20 e 13. 

b) 9, 24 e 13. 

c) 7, 15 e 12. 

d) 10, 16 e 5. 

e) 11, 16 e 5. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

Matemática 
 

8. Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os 

dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um 

poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. 

 
Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. 

A soma V + F + A é igual a: 

a) 102 

b) 106 

c) 110 

d) 112 

e) 114 

 

 

9. Um icosaedro regular tem 20 faces e 12 vértices, a partir dos quais retiram-se 12 pirâmides 

congruentes. As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da aresta do icosaedro. O 

que resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas. Observe as figuras.  

 

 
Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada gomo é uma 

face. Ao costurar dois gomos para unir duas faces do poliedro, ele gasta 7 cm de linha. Depois de 

pronta a bola, o artesão gastou, no mínimo, um comprimento de linha igual a:  

a) 7,0 m  

b) 6,3 m  

c) 4,9 m  

d) 2,1 m  
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10. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse 

poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número 

de faces quadrangulares é cinco. 
 

a) 8                                     

b) 9                            

c) 10                               

d) 11                           

e) 12 
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Gabarito 

 

1. E 

Saiu de G  

Percorreu GC. Está agora em C 

Partiu de C e percorreu a diagonal CD. Está agora em D 

Partiu de D e percorreu DE (DE é reversa com CG) 

Chegou, portando no ponto E. 

 

2. A 

Retas reversas são aqueles que não estão contidas em um mesmo plano e não têm pontos em comum. 

Repare que as retas t e u são reversas. 

 

3. D 

Vamos avaliar cada uma das alternativas: 

a) os planos EFN e FGJ são paralelos. FALSA, porque eles possuem a reta que contém o segmento FN 

em comum, portanto, são secantes. 

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. FALSA, dois planos possuem apenas uma 

reta em comum se são secantes, como neste caso, e a reta é a suporte de EF. 

c) os planos HIJ e EGN são paralelos. FALSA, porque eles têm o ponto G em comum, logo, têm uma reta 

em comum e por isso são secantes. 

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. VERDADEIRA, como vimos na letra “b”. 

 

4. B 

Se as retas r e s são perpendiculares, elas são concorrentes e, portanto, são coplanares (estão num 

mesmo plano).  

Lembre-se: duas retas coplanares são, necessariamente: coincidentes ou paralelas ou concorrentes.  

Se forem reversas, não são coplanares. 

 

5. B 

Repare que cada uma das arestas laterais é reversa à uma aresta da base. 

Assim, AB é reversa à CD, AC à BD e AD à BC. 

 

6. B 

Usamos a relação de Euler: 

V + F = A + 2 

20 + F = 30 + 2 

F = 12 
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7. A 

Podemos ver que, para cada corte, teremos 3 vértices novos, 3 arestas novas e 1 nova face. 

Como são 4 cortes teremos 12 novos vértices, 12 novas arestas e 4 novas faces. 

Assim, teremos: 

12 + 8 arestas = 20  

1 + 12 vértices = 13 

5 + 4 faces = 9 

 

8. D 

Cada dodecaedro regular possui 30 arestas. Observe: 

2 × Adodecaedro = 5 × F5 (sendo F5 a quantidade e faces pentagonais) 

2 × Adodecaedro = 5 × 12 

Adodecaedro = 30 

Segundo a relação de Euler: 

Vdodecaedro + Fdodecaedro = Adodecaedro + 2 

Vdodecaedro + 12 = 30 + 2 

Logo, o dodecaedro possui 20 vértices. 

A justaposição de duas faces congruentes dos dois dodecaedros regulares impede a visualização de 5 

arestas e de 5 vértices (porque passam a coincidir) e de 2 faces (que ficam ocultas). No novo sólido, 

portanto, as quantidades V de vértices, F de faces e A de arestas são: 

V= 20 + 20 – 5 = 35 

F = 12 + 12 – 2 = 22 

A = 30 + 30 – 5 = 55 

A soma V + F + A é igual a 112. 

 

9. B 

De cada vértices partem 5 arestas, logo as pirâmides retiradas foram pentagonais e em números de 12. 

Com isto a bola passa a ter 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais formadas nas faces triangulares 

após as retiradas. Logo o número de arestas será: 
12(5) 20(6) 180

90
2 2

A
+

= = = . 

 As costuras são justamente as arestas. Como em cada uma se gasta 7cm, ao final das 90 arestas 

gastará (7cm).(90) = 630cm = 6,3m. 

 

10. B  

Considerando x o número de faces triangulares e aplicando a fórmula do número de arestas em função 

do número de faces, temos: 

número de faces quadrangulares: 5

número de faces triangulares: x

A = 4x

3 4(5)
4 4

2

Total de faces: 5 + 4 = 9

x
A x x







+
= =  =  
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Função exponencial 

 

Resumo 

 

Função exponencial  

A função exponencial é uma aplicação de em 
*

+  que associa a todo número real x ao resultado da 

potência 
xa , em que a, chamada base da função exponencial é um número real positivo e diferente de 1. 

*:  

       x

f

x a

+→

→
 

Cuidado! Precisamos tomar alguns cuidados em relação à base a. 

 

Se a base fosse negativa, nem sempre o resultado da função não seria um número real. Observe o exemplo: 

( )

( )
0,5

( ) 2

(0,5) 2 2

x
f x

f

= −

= − = −
 

Sabemos que esse resultado não existe no conjunto dos números reais. 

 

Se a base for igual a zero, também poderá nos trazer problemas. Observe o exemplo: 

( )
1

( )

1
( 1) 0

0

xf x o

f
−

=

− = =
 

Sabemos que divisão por 0 é indeterminado. 

 

Se a base for igual a 1, o resultado da função seria sempre 1, o que a tornaria uma função constante e não 

exponencial.  

 

Gráfico  

Sendo respeitadas todas as restrições, construiremos o gráfico da função exponencial. Dividiremos em 

casos: 

 

1º caso: a > 1 

Ex: ( ) 2xf x =  
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Podemos observar algumas coisas importantes: 

• A função é crescente, pois a base é maior do que 1. 

• A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base diferente de zero dê 0. 

• A curva corta o eixo y em y = 1, pois, quando x = 0, temos que 𝑓(0) = 𝑎0 = 1 (𝑎 ≠ 0). 

        

2º caso: 0 < a < 1 

Ex: 
1

( )
2

x

f x
 

=  
 

 

 

                                        

 

Podemos observar algumas coisas importantes: 

• A função é decrescente, pois a base está entre 0 e 1. 

• A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base diferente de 0 dê 0. 

• A curva corta o eixo y em y = 1, pois, quando x = 0, temos que 𝑓(0) = 𝑎0 = 1 (a ≠ 0). 
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Exercícios 

 

1. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa 

causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da 

bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, 

obteve-se a fórmula para a população: 
3( ) 40 2 tp t =   

em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade 

inicial de bactérias, após 20 min, a população será 

a) reduzida a um terço. 

b) reduzida à metade. 

c) reduzida a dois terços. 

d) duplicada. 

e) triplicada. 

 

 

2. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos 

após seu plantio, modelado pela função 
1( ) ty t a −= , na qual y representa a altura da planta em metro, 

t é considerado em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. 

 

 

Admita ainda que y(0) fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos 

quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual 

a 

a) 3. 

b) 4. 

c) 6. 

d) log27. 

e) log215. 
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3. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1 800,00, 

propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que 

corresponde à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é s(t) = 1800 X (1,03)t. 

De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de 

tempo de serviço será, em reais, 

a) 7.416,00. 

b) 3.819,24. 

c) 3.709,62. 

d) 3.708,00. 

e) 1.909,62. 

 

 

4. Em um experimento uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, 

devido à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do 

tempo pode ser modelado por uma função do tipo 

a) Afim 

b) Seno 

c) Cosseno 

d) logarítmica crescente 

e) exponencial 

 

 

5. A função real f definida por ( ) 3xf x a b= + , sendo a e b constantes reais, está graficamente 

representada abaixo. 

 
Pode-se afirmar que o produto (a.b) pertence ao intervalo real: 

a) [ 4, 1[− −  

b) [ 1, 2[−  

c) [2,5[  

d) [5,8]  

e) ]8, 10] 
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6. Em um plano cartesiano o ponto P(a,b), com a e b reais, é o ponto máximo da função 

( ) ² 2 8f x x x= − + + . Se a função 
2( ) 3 x kg x − += , com k um número real, é tal que g(a) = b, o valor de 

k é: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 1 

e) 0 
 

7. Em 1798, Thomas Malthus, no trabalho “An Essay on the Principle of Population”, formulou um modelo 

para descrever a população presente em um ambiente em função do tempo. Esse modelo, utilizado 

para acompanhar o crescimento de populações ao longo do tempo t, fornece o tamanho N(t) da 

população pela lei 
0( ) ktN t N e=  , onde N0 representa a população presente no instante inicial e k, 

uma constante que varia de acordo com a espécie de população. A população de certo tipo de bactéria 

está sendo estudada em um laboratório, segundo o modelo de Thomas Malthus. Inicialmente foram 

colocadas 2000 bactérias em uma placa de Petri e, após 2 horas, a população inicial havia triplicado. 

A quantidade de bactérias presente na placa 6 horas após o início do experimento deverá aumentar: 

a) 6 vezes    

b) 8 vezes    

c) 18 vezes    

d) 27 vezes 

e) 30 vezes    

 

 

8. Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função 

( ) . tf t b a= , com t em ano. Essa função está representada no  gráfico. 

 
Qual será o valor desse automóvel, em real, ao completar dois anos de uso? 

a) 48000 

b) 48114 

c) 48600 

d) 48870 

e) 49683 
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9. Uma aplicação bancária é representada graficamente conforme figura a seguir.                         
 

 

   

M é o montante obtido através da função exponencial M = C.(1,1)t, C  é o capital inicial e t é o tempo 

da aplicação. Ao final de 04 meses o montante obtido será de : 

a) R$ 121,00    

b) R$ 146,41    

c) R$ 1210,00 

d)  R$ 1310,00   

e) R$ 1464,10    

 

 

10. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão 
0,0625( ) 1000 2 tV t =   fornece uma boa aproximação do valor V (em reais) em função do tempo t (em 

anos), desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará? 

a) 8 

b) 12 

c) 16 

d) 24 

e) 32 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3. E 

 

 

4. E 

 

 

5. A 

 

6. C 
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7. D 

 

 

8. C 

 

 

9. E 

 

 

10. C 
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Logarítmos: definição, condição de existência e consequências da 

definição 

 

Resumo 

 

Logarítmos 

Definimos como logaritmo de um número positivo a na base b o valor do expoente da potência de base b  

que tem como resultado o número a. Ou seja: 

logb a = X ↔ bx = a 

 

Chamamos a de logaritmando, sendo a > 0, e b de base, sendo b > 0 e b ≠ 1 

Ex: log2 8 = 3, pois 23 = 8. 

 

 

Condição de existência: 

Para que log𝑏 𝑎 esteja definido duas condições devem ser atendidas: 

{
𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑏 > 0 𝑒 𝑏 ≠ 1 

𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑎 > 0
 

Essas condições são fundamentais na resolução de equações e inequações logarítmicas, bem como para 

determinar o domínio das funções logarítmicas. 

 

Consequências da definição: 

 

a) logb 1 = 0. 

logb 1 = x     →     bx  = 1       →     x = 0 

 

b) logb b = 1. 

logb b = x     →     bx = b1     →     x = 1 

 

c) blog
b

a = a 

Fazendo bLog
b

a = bx, temos que logb a = x e, da definição desse logaritmo, temos que bx = a. Portanto:  

bLog
b

a = x = a 

 

 

Sistemas de logaritmos: 

1) Sistema decimal (base 10):  

Por convenção, ela pode ser omitida. 

Ex: log 100 = log10 100 = 2, pois 10² = 100. 
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2) Sistema neperiano (base e): 

O número e, chamado de número de euler, pertence ao conjunto dos números irracionais e vale, 

aproximadamente, 2,7. 

e ≅ 2,71828... 

O logaritmo neperiano, também chamado de logaritmo natural, é o logaritmo de base e e é representado 

por ln: 

ln x = loge x 
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Exercícios 

 

1. Supondo que exista, o logaritmo de a na base b é  

a) o número ao qual se eleva a para se obter b. 

b) o número ao qual se eleva b para se obter a.  

c) a potência de base b e expoente a.  

d) a potência de base a e expoente b.  

e) a potência de base 10 e expoente a. 

 
 

2. O valor CORRETO da expressão 

3

2

0,001 1
log 8

10000 2
E

−

 
= + +  

 
é: 

a) 10000.  

b) 11,0000001.  

c) 11  10–7 .  

d) 11.  

e) –1 

 

 

3. O número log2 7 está entre  

a) 0 e 1.  

b) 1 e 2.  

c) 2 e 3.  

d) 3 e 4.  

e) 4 e 5. 
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4. A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como Mw), introduzida em 1979 

por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos 

terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a 

escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como 

a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Mw e  M se relacionam pela fórmula: 

10 0

2
10,7 log ( )

3
wM M= − +  

Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da 

superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina·cm. O terremoto de Kobe, acontecido no 

dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na 

comunidade científica internacional. Teve magnitude Mw = 7,3 

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o 

momento sísmico Mw do terremoto de Kobe (em dina.cm)? 

a) 10-5,10. 

b) 10-0,73. 

c) 1012,00. 

d) 1021,65. 

e) 1027,00. 

 

 

5. A acidez de frutas cítricas é determinada pela concentração de íons hidrogênio. Uma amostra de polpa 

de laranja apresenta pH = 2,3. Considerando log2 = 0,3, a concentração de íons hidrogênio nessa 

amostra, em mol.L −1 , equivale a:  

Obs: pH = - log[H+] 

a) 0,001  

b) 0,003  

c) 0,005  

d) 0,007 

 

 

6. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no 

visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do 

visor é multiplicado por cinco. Considere que uma pessoa digitou as teclas BAB, nesta ordem, e obteve 

no visor o número 10. 

Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número: 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 
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7. Calcule o valor de S: 
𝑆 =  log4(log3 9) + log2(log81 3) +  log0,8 (log16 32) 

 

a) -5/2 

b) 5/2 

c) 3/2 

d) -3/2 

 

 

8. Calcule o valor de  71+ log7 4: 

a) 11 

b) 28 

c) 35 

d) 42 

 

 

9. Em uma calculadora científica de 12 dígitos, quando se aperta a tecla LOG, aparece no visor o 

logaritmo decimal do número que estava no visor. Se a operação não for possível, aparece no visor a 

palavra ERRO. Depois de digitar 42 bilhões, o número de vezes que se deve apertar a tecla LOG para 

que no visor apareça ERRO pela primeira vez é: 

a) duas  

b) três  

c) quatro  

d) cinco  

e) oito 

 

 

10. Considerando-se 
log3 log2100 1000K = + , onde os logaritmos são decimais, é correto afirmar-se que 

K é 

a) Múltiplo de 10. 

b) Negativo. 

c) Maior que 100. 

d) Ímpar. 

e) Irracional.  
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Gabarito 

 

1. B 

Dados dois números reais a e b positivos e b diferente de 1. 

Denotamos o logaritmo de a na base b por 

 

em que b é a base do logaritmo e a é o logaritmando. 

Esse logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base  para se obter como resultado: 

 

É o número ao qual se eleva b para se obter a. 

 

2. B 

 

3. C 

 

 

4. E 

Basta substituir na fórmula as informações dadas no enunciado: 

MW = 7,3. 

Substituindo na equação das escalas, vamos obter, 7,3 = -10,7 + 2/3 log(M0). Operando: 

7,3 + 10,7 = 2/3 log(M0) 

18 = 2/3 log(M0) 

9= 1/3 log(M0) 

27 = log(M0) 

Agora, podemos aplicar a definição de logarítmo: 

1027 = M0 
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5. C 

A concentração de íons hidrogênio dessa fruta pode ser denotada como [H+].  

Portanto: 

 

 

Como log10 2 = 0,3, tem-se 100,3 = 2. Logo 

 

 

6. A 

 

 

7. A 

𝑺 =  𝐥𝐨𝐠𝟒 𝟐 + 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟏

𝟒
+  𝐥𝐨𝐠𝟒

𝟓

𝟓

𝟒
 

𝑆 =  
1

2
+ (−2) + (−1) 

𝑆 =  
1

2
 – 3 

S = − 
5

2
 

 

8. B 

71. 7log7 4 = 7 . 4 = 28 

 

9. D 

O número 42 bilhões pode ser escrito como 42x109. Apertando a tecla LOG uma vez será feita a operação: 

( )9log 42 10 log42 9.log10 log42 9.(1) log42 9 = + = + = +  

 

Como Log(100) = 2, temos que Log(42) < 2. Logo, Log(42) + 9 < 11.  
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Como Log(10) = 1, apertando a tecla pela 2ª vez, temos Log(11) = 1 < N < 2. É possível apertar a tecla 

pela 3ª vez.  

Como Log(1) = 0, o Log(N) mostrará resultado será N’ tal que 0 < N’ < 1. O Logaritmo de número entre 0 

e 1 é negativo.  

 

Logo, apertando a tecla pela 4ª vez aparecerá um número negativo. Na 5ª vez aparecerá ERRO. 

 

10. D 
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Prismas e Cilindros 

 

Resumo 

 

Prisma: elementos e classificação 

Prisma é um solido geométrico caracterizado por tem suas bases sendo formadas por polígonos.  

 

 

Em relação ao número de lados dos polígonos das bases, os prismas podem ser classificados como: 

Triangulares: as bases são triângulos 

Quadrangulares: as bases são quadriláteros 

Pentagonais: as bases são pentágonos 

Hexagonais: as bases são hexágonos 

E assim por diante. 

 

Quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares (todos os lados iguais), ele é chamado de 

prisma regular. 

 

Em relação a inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser classificados como: 

Oblíquos: as arestas laterais são oblíquas, em relação à base 

Retos: as arestas laterais são perpendiculares à base. Em todo prisma reto as faces laterais são retângulos 

e a altura do prisma coincide com as arestas laterais.  

 

                                             Área                                                                              Volume 

                                       t b l
A = 2A +A                                                                 =

B
V A H  

 

                                Onde: At = Área total                                                        Onde: V= Volume                                                            

Ab= Área da base                                                               Ab= Área da base 

Al= Área lateral                                                                   H = Altura 

Bases: ABCD e A’B’C’D’ 

Arestas das bases: Inferior: AB, AD, BC, CD 

                                Superior: A’B’, A’D’, B’C’, C’D’ 

Arestas Laterais: AA’, BB’, CC’, DD’ 

Altura: h 

 

Números de Faces = 6 

 



 
 

 

 

2 

Matemática 
 

Cilindro: elementos e classificação 

Cilindro é um solido geométrico caracterizado por tem suas bases sendo formadas por círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geratriz: Medida lateral do cilindro 

 

 

 

Um cilindro pode ser classificado conforme a inclinação da geratriz em relação à base: 

Reto: o cilindro circular é reto quando a geratriz é perpendicular à base. 

Oblíqua: o cilindro circular é oblíqua quando a geratriz é oblíqua à base. 

 

  Área da base                                                Área lateral                                         Área Total 

 

       2
A = r

b
                                                     A = 2 r

l
h                                      

A = 2A

2 ( )

t b l

t

A

A r h r

+

= +

 

 

 

                                                                            Volume 

 

                                                                          

2

B
V A h

V r h

=

=

 

Onde: Ab = Área da base 

            Al = Área lateral 

            At = Área total 

             h = altura 

             r = raio         

 

Bases: Círculos de raio AB 

 

Altura: CD 

 

Geratriz: CD 
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Exercícios 

 

1. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A 

estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é 

permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza 

 

A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é 

a) tetraedro. 

b) pirâmide retangular. 

c) tronco de pirâmide retangular. 

d) prisma quadrangular reto. 

e) prisma triangular reto. 
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2. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e 

protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja 

forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 
 
Considere um silo de 2 cm de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro 

de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 

tonelada de forragem ocupa 2 m³ desse tipo de silo. 

EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc. embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 

(adaptado).  

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:  

a) 110.  

b) 125.  

c) 130.  

d) 220.  

e) 260.  

 

 

3. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O 

cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 

cm. 

 
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:  

a) 12 cm³.  

b) 64 cm³. 

c) 96 cm³. 

d) 1216 cm³. 

e) 1728 cm³. 
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4. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo 

volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 

cm de comprimento e 4 cm de espessura. 

Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates 

que têm o formato de cubo é igual a:  

a) 5 cm.  

b) 6 cm.  

c) 12 cm.  

d) 24 cm.  

e) 25 cm 

 

 

5. A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo 

processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, 

sabendo que a aresta da base mede 10 cm, a altura mede 30 cm e que serão necessários 20% a mais 

de papelão em virtude dos vincos. Use 3 1,7 . 

 

a) 138,6 m² 

b) 123,30 m² 

c) 115,5 m² 

d) 11 550 m² 

e) 1 386 m² 
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6. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual 

está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro 

mede 6/π cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. 

 

O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é 

a) 36 3  

b) 24 3  

c) 4 3  

d) 36 

e) 72 

 

 

7. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as vinte pessoas que se 

encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e 

copinhos plásticos, também cilíndricos. 

 

 
Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na 

leiteira para encher os vinte copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá  

a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo.  

b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. 

c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.  

d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo.  

e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. 
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8. A lata abaixo deverá ser produzida a partir de uma chapa de metal que possui 0,8 g por centímetro 

quadrado de área. 

 
Sabendo que essa lata não possui tampa, é CORRETO afirmar que a massa de cada lata desse tipo 

será de: 

a) 2900 g. 

b) 5250  g. 

c) 10400 g. 

d) 13000 g. 

e) 8240 g. 

 
 

9. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 m de 

profundidade e volume igual a 12 m³, cuja base tem um raio R e centro O. Deseja-se construir uma 

ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base 

estará no fundo e com centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. 

O raio da ilha de lazer será r. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água 

na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 m³. 

 
Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer r, em metros, estará mais próximo 

de: 

a) 1,6. 

b) 1,7. 

c) 2,0. 

d) 3,0. 

e) 3,8. 
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10. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a 

construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. 

Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a 

figura a seguir. 

 
Qual é o volume, em m³, no interior desse túnel? 

a) 4.800  . 

b) 7.200  . 

c) 14.400  . 

d) 28.800  . 

e) 57.600  . 
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Gabarito 

 

1. E 

Como a figura 2 possui faces opostas paralelas e iguais e base triangular, sua representação é dada por 

um prisma triangular reto. 

 

2. A 

Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo, assim, em 

2 metros de altura, a largura do topo tem 2 x 0,5 = 1 metro a mais do que a largura do fundo. Logo, a 

largura do fundo passa a ser 1 metro menor, assim, sendo 5 metros. 

Assim, o volume do silo será: V = (6 + 5). 20 / 2 = 220 m³. Temos que 1 tonelada de forragem ocupa 2 

m³, assim, caberão 220 / 2 = 110 toneladas de forragem. 

 

3. D 

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto será: 

Volume do cubo externo –  Volume do cubo interno = (12 cm)³ – (8 cm)³ = 1 216 cm³ 
 

4. B 

Sendo VP e VC os volumes das barras de chocolate de 

formato “paralelepípedo” e “cubo”, respectivamente, e sendo a a medida da aresta do cubo, temos: 

VP = 3 cm . 18 cm . 4 cm = 216 cm³ 

VC = a³ 

VP = VC 

a³ = 216 cm³ ⇒ a = 6 cm 

 

5. A 

 

 

6. B 

 

 

7. A 

O volume do copinho plástico, em centímetros cúbicos, é π.2².4 = 16π 

O volume da leiteira, em centímetros cúbicos, é π.4².20 = 320π 

(Volume da leiteira) ÷ (volume do copinho) = 320π/16π = 20 

Assim, para encher os vinte copinhos plásticos pela metade, é suficiente encher a leiteira até a metade. 
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8. A 

temos que calcular a área total do cilindro e depois retirar a área da tampa. Sabemos que a área total de 

um cilindro é dada pela fórmula 2 ( )tA r h r= + . Sabemos, também, que r = 25 cm, metade do diâmetro 

e h = 60 cm. 

2 25(60 25) 4250π cm²

A ² 25². 625

4250 625 3625π cm²

t

b

A

r

A



  

 

= + =

= = =

= − =

 

Calculando o peso, temos: 3 625π x 0,8 = 2 900 g. 

 
9. A 

Volume da piscina infantil: V1 = 12 m ³ 
Volume da ilha de lazer seca: V2 = π. r².1 = 3.r².1 = 3 r² 
Pelo enunciado teremos: 
V1 – V2 ≥ 4 
12 – 3r² ≥ 4 
3r² ≤ 8 
r ≤ 1,632 
 
 

10. B 

O túnel é um semicilindro de raio 6m e altura 400m. 
Volume do túnel: 
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Noções de funções sintáticas: complementos verbais e nominais 

 

Resumo 

 

O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Termo essencial da oração, é responsável por realizar 

ou sofrer as ações/os estados indicados pelo verbo. Rege, também, as desinências verbais de número e 

pessoa. Podem ser substantivos, numerais, pronomes, palavras ou expressões substantivadas e até mesmo 

orações.  

 

Tipos de sujeito: 

Simples: quando o sujeito tem um só núcleo, isto é, quando o verbo se refere a um só substantivo, ou a um 

só pronome, ou a um só numeral, ou a uma só palavra substantivada ou a uma oração substantiva, o sujeito 

é simples. 

Exemplo: O processo foi arquivado com sucesso.  

 

Composto: É composto o sujeito que tem mais de um núcleo, ou seja, o sujeito constituído de:  

Exemplos: 

a) mais de um substantivo: As vozes e os passos aproximam-se. 

b) mais de um pronome: Você e eu sabemos a matéria da prova. 

c) mais de uma palavra ou expressão substantivada: Quantos mortos e feridos não me precederam ali. 

d) mais de uma oração substantiva: Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu Tomás da 

bolandeira. 

 

Sujeito oculto (determinado): é aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser 

identificado: 

a) pela desinência verbal -  Ficamos abalados com o acidente. (sujeito Nós, desinência -mos). 

b) Sujeito mencionado anteriormente em outra oração.  

 

Sujeito indeterminado: algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se 

desconhecer quem executa a ação ou por não haver interesse no seu conhecimento.  

Exemplo: “–Contaram--me, quando eu era pequenina, a história duns náufragos, como nós.” 

                 “Ainda se vivia num mundo de certezas” (uso da partícula “se” como indeterminadora do sujeito) 

 

Oração sem sujeito: Chove. Anoitece. Faz frio. Nas orações mencionadas, somente o processo verbal é 

significativo e a ele não é atribuído nenhum ser. Nesse caso, temos orações com verbos impessoais, onde o 

sujeito é inexistente.  

Exemplo: Anoitecia e tinham acabado de jantar. (Verbo que indica ação da natureza) 

                 Ainda há jasmins, ainda há rosas. (Verbo “haver” com sentido de existir) 

                 Faz hoje 8 dias que comecei a dieta. (Verbos haver, fazer e ir indicando tempo decorrido) 

                 Era inverno na certa no alto sertão. (Verbo “ser” na indicação de tempo em geral) 
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Predicado  
Observe: 

“Eu enfrentava os batalhões, 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava um rock para as matinês.” 

Chico Buarque 

 

No fragmento da canção de Chico Buarque, a frase “Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões” 

pode ser dividida em duas partes: O termo “enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões” determina 

o sujeito “Eu”, sendo assim o predicado da oração.  

Normalmente, o predicado mostra o que o sujeito faz. Às vezes, a declaração contida no predicado não se 

refere a nenhum sujeito: “Adiante há uma casa”. 

 

A relação entre o tipo de predicado e o modo de organização textual 
Os predicados podem ser: 

Verbal: O núcleo é um verbo transitivo ou intransitivo. 

Exemplo: Uns brincam na relva - Predicado: brincam na relva. 

Núcleo: brincam (verbo intransitivo) 

No predicado verbal, não aparece o predicativo. 

 

Nominal: O núcleo é o predicativo do sujeito (substantivo, adjetivo ou pronome) e o vero é de ligação. 

Exemplo: Ele está bobo. O núcleo é bobo (adjetivo na função de predicativo do sujeito). 

Observe que o predicativo atribui algo ao sujeito.  

Costumam aparecer como verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, andar, parecer. No entanto, se 

não houver predicativo, esses verbos não serão de ligação. Ex.: Permaneceremos tranquilos. (pred do 

sujeito) - Verbo de ligação.  Permaneceremos nessa casa. (adjunto adverbial) - verbo intransitivo.  

 

Verbo-nominal: Há dois núcleos. Primeiro: verbo intransitivo ou transitivo. Segundo: predicativo do sujeito, 

do objeto direto ou do objeto indireto.  

Exemplos: 

Os alunos cantaram emocionados aquela canção. 

Predicado: cantaram emocionados aquela canção 

Núcleo verbal: cantaram 

Núcleo nominal: emocionados (predicativo do sujeito) 

Vi as crianças, alegres. 

Predicado: Vi as crianças, alegres 

Núcleo verbal: Vi 

Núcleo nominal: alegres (predicativo do objeto direto) 

Obs: Note aqui que a vírgula omite o verbo de ligação, tornando assim o predicado verbo-nominal. 

Chamei-lhe egoísta. 

Núcleo verbal: Chamei 
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Núcleo nominal: egoísta 

 

Predicativo 
Há dois tipo de predicativo: 

Predicativo do sujeito: termo que exprime um atributo, um estado, um modo de ser do sujeito, ao qual se 

conecta por um verbo de ligação, no predicado nominal. 

Ex: A bandeira é o símbolo da Pátria.  

 

Predicativo do objeto: termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. 

Ex: O juiz declarou o réu INOCENTE. 

 O deslocamento do predicativo e a vírgula 

 

Assim como outros termos deslocados, algumas vezes o predicativo pode precisar ser destacado por vírgulas. 

Isso acontecerá porque ele não seguirá a ordem direta da oração. Observe o exemplo abaixo para melhor 

entendimento: 

Animado, André correu para seus pais. 

André, animado, correu para seus pais. 

 

Mais um uso das vírgulas em relação aos termos essenciais da oração é para omitir um verbo que já foi citado 

no contexto.  

 

Complemento verbal  

Os complementos verbais, como o próprio nome já diz, completam o sentido de verbos transitivos. Eles 

podem ser diretos, quando se ligam ao verbo sem necessidade de preposição; e indiretos, quando se 

conectam ao verbo com o auxílio de preposição.  

 

Objeto direto: completa um verbo transitivo (sem preposição obrigatória): Vais encontrar o mundo (=vais 
encontrá-lo). Quero que tudo vá para o inferno. 
Semanticamente, o objeto direto pode representar: 

● Quem sofre ou recebe a ação do verbo: O diretor elogiou o professor. 
● O resultado da ação: Ele executou a obra. 
● Aquilo para onde se dirige um sentimento: Ela ama o companheiro. 
● O espaço percorrido ou o objetivo final: Atravessei o lago. Subi a montanha. 

 

Objeto indireto: Complemento preposicionado de um verbo.  
● O que recebe a ação: Responder à questão. 
● A pessoa ou coisa em cujo benefício ou não se pratica a ação: Trabalho para o aluno.  

 

Dica: Sempre pergunte ao verbo, que ele irá te dizer se seu complemento precisa ou não de preposição.  

 

Exemplo 1: Gosto de escrever. Verbo: Gostar. Pergunta: Quem gosta, gosta de? Notou a preposição “de”? 

Temos um VTI e um OI. 
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Exemplo 2: A menina trouxe água. Verbo: Trazer. Pergunta: Quem traz, traz alguma coisa? Notou que a 

preposição não se fez necessária? Temos um VTD e um OD. 
Função do objeto pleonástico  
“Eu aprecio a garota. A garota, eu a aprecio.” 
Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode um termo vir repetido. Essa reiteração 

recebe o nome de pleonasmo, e ocorre principalmente com o objeto direto, o objeto indireto e o predicativo 

do sujeito.  
Para que isso aconteça, duas condições precisam ser respeitadas: 1. O termo que se tornará pleonástico 

ficará no início da frase. 2. a seguir, repete-se o termo sob forma de pronome pessoal (no objeto direto ou 

indireto) e sob forma de pronome demonstrativo se for predicativo do sujeito com verbo de ligação. 

 

Observe: 

Este carro comprei hoje. / Este carro comprei-o hoje. 

Não obedeço ao professor. / Ao professor não lhe obedeço. 

Ele não me viu. / A mim ele não me viu. 

O menino que veio comigo / mandei-o voltar. 

 

Razões para o objeto direto preposicionado 

“Ao bom homem a gurizada ama”. 

Às vezes, preposiciona-se o objeto direto, seja por clareza, por eufonia (evitar sons desagradáveis ao 

ouvido) ou por ênfase. 

 

Por clareza, ou seja, para evitar confusão de sentido: 

a. Ao Palmeiras o Guarani venceu: evitar confundir o sujeito com o O.D. Ordem direta: O Guarani venceu o 
Palmeiras.  

b. Estimo-o como a um pai. (em expressões comparativas) 

 

Por ênfase, 

a. Estimo a meus alunos 
b. Estranhamos a todos. Atingi a ambos. Castiguei a Marcio.  

 

 

Outros casos: 

a. Com o pronome relativo quem: Refiro-me à pessoa a quem conheces. 
b. Com pronome oblíquo tônico: Nem ela entende a mim, nem eu a ela. 
c. Com sujeito indeterminado: Adora-se às mulheres.. 
d. Nas expressões de reciprocidade “um ao outro” e “uns aos outros”: Eles se prezam uns aos outros.  

(Adaptado- fonte: RIBEIRO, Manoel P. Nova Gramática Aplicada da Língua Portuguesa.) 

 

Complemento nominal e Adjunto adnominal  

O complemento nominal, como seu nome já diz, completa o sentido de um nome substantivo (geralmente 

cognato de verbo transitivo) e do adjetivo. Completa também certos advérbios de base nominal. Vem regido 

por preposição. 
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O adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal 

possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, 

pronomes adjetivos e numerais adjetivos. 

Comparando os dois, percebe-se que a preposição é essencial para distingui-los: 

1. Está proibida a venda de mercadorias importadas. (CN) 
2. “Esta vida é uma estranha hospedaria” (Adj. Adnominal) 

 

aposto (finalidade denominadora); vocativo (marca de interlocução e apóstrofe) 

Geralmente, o aposto é um termo de natureza substantiva ou pronominal que modifica também  
(Adaptado- fonte: RIBEIRO, Manoel P. Nova Gramática Aplicada da Língua Portuguesa.) 
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Exercícios 

 

1. Nas seguintes orações: 
“Pede-se silêncio.” 

“A caverna anoitecia aos poucos.” 

“Fazia um calor tremendo naquela tarde.” 

O sujeito se classifica respectivamente como: 

a) indeterminado, inexistente, simples 

b) oculto, simples, inexistente 

c) inexistente, inexistente, inexistente 

d) oculto, inexistente, simples 

e) simples, simples, inexistente 

 

 

2. Entre as alternativas abaixo, aponte a única em que um dos termos corresponde à análise dada: 

"Pareciam infinitas as combinações de cores no azul do céu." 

a) Pareciam é um verbo intransitivo 

b) Infinitas é objeto direto 

c) Cores é o núcleo do sujeito 

d) Do céu é o complemento nominal 

e) n.d.a 

  

3. Assinale a análise do termo destacado: "A terra era povoada de selvagens." 

a) objeto direto  

b) objeto indireto  

c) agente da passiva 

d) complemento nominal 

e) adjunto adverbial 
 

 
4. Leia o período a seguir:  

“Tudo isso é fácil quando está terminado e embira-se em duas linhas, mas para o sujeito que vai 

começar, olha para os quatro cantos e não tem em que se pegue, as dificuldades são horríveis.”  

a) Transcreva deste período duas orações formadas por predicados nominais.  

b) Indique, respectivamente, os predicativos do sujeito desses predicados nominais. 
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5. INVESTIMENTO SEM RISCO  
"Em julho do ano passado, EXAME encomendou ao jornalista Stephen Hugh-Jones¹ , editor da seção de 

assuntos internacionais da centenária revista inglesa The Economist, um artigo² para a edição especial 

sobre o primeiro ano do Plano Real. (...) Aqui, chocou-o profundamente a constatação de que quase um 

quinto da população brasileira com idade superior a 15 anos não sabia ler nem escrever. Em números 

absolutos, isso significa quase 20 milhões de pessoas materialmente incapacitadas, em função da 

ignorância, para fruir do desenvolvimento ou colaborar com ele. Essa cifra triplica caso sejam incluídos 

os chamados analfabetos funcionais, isto é, aquelas pessoas que não completaram a 4a série do 

primário. (...) não se trata, apenas, de uma questão elementar de justiça. O sistema educacional 

brasileiro simplesmente não faz sentido do ponto de vista econômico. As dezenas de milhões de 

brasileiros desprovidos de educação não têm (nem terão) chances reais de obter renda, não consomem 

mais do que produtos básicos, não pagam impostos, não produzem bens ou serviços com real valor 

econômico, não estão aptos a ser empregados num número crescente de atividades".  
EXAME, 17/07/1996 

Observe os termos indicados no texto: "ao jornalista Stephen Hugh-Jones" (ref. 1) e "um artigo" (ref. 2). 

Em análise sintática, classificamos os termos destacados. respectivamente como: 

a) objeto direto e objeto indireto. 

b) complemento nominal e objeto direto.  

c) adjunto adverbial e aposto.  

d) objeto indireto e objeto direto.  

e) objeto indireto e adjunto adverbial. 
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6. O TIO AQUÁTICO 
Os primeiros vertebrados, que no Carbonífero deixaram a vida aquática pela vida terrestre, derivavam 

dos peixes ósseos pulmonados, cujas nadadeiras podiam ser roladas sob o corpo e usadas como patas 

sobre a terra. Agora já estava claro que os tempos aquáticos haviam terminado, recordou o velho, e 

aqueles que se decidiam a dar o grande passo eram sempre em número maior, não havendo família 

que não tivesse algum dos seus entes queridos lá no seco; todos contavam coisas extraordinárias 

sobre o que se podia fazer em terra firme, e chamavam os parentes. Então, os peixes jovens, já não era 

mais possível segurá-los; agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como 

patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas precisamente naqueles tempos se 

acentuavam as diferenças entre nós: existia a família que vivia em terra havia várias gerações e cujos 

jovens ostentavam maneiras que já não eram de anfíbios mas quase de répteis; e existiam aqueles que 

ainda insistiam em bancar o peixe e assim se tornavam ainda mais peixes do que quando se usava ser 

peixe. 
(..) 
Daquela vez a visita à lagoa foi mais longa. Estendemo-nos os três sobre uma das margens em declive: 

o tio mais para o lado da água, mas nós também a meio banho, de tal maneira que se alguém nos visse 

de longe, estirados uns ao lado dos outros, não saberia dizer quem era terrestre e quem aquático. O 

peixe atacou um de seus refrãos preferidos: a superioridade da respiração na água sobre a respiração 

aérea, com todo o repertório de suas difamações. Agora LII toma as dores e lhe dá o merecido troco!, 

pensava. Mas eis que se viu aquele dia que LII usava uma outra tática: discutia com ardor, defendendo 

nossos pontos de vista, mas ao mesmo tempo levando muito a sério os argumentos do velho N’ba N’ga. 

As terras emersas, segundo o tio, eram um fenômeno limitado: iriam desaparecer assim como vieram 

à tona, ou, 
de qualquer forma, ficariam sujeitas a mutações contínuas: vulcões, glaciações, terremotos, 

enrugamentos do terreno, mutações de clima e de vegetação. E nossa vida nesse meio devia enfrentar 

transformações contínuas, mediante as quais populações inteiras iriam desaparecer, e só haveria de 

sobreviver quem estivesse disposto a modificar de tal forma a base de sua existência, que as razões 

anteriormente passíveis de tornar a vida bela de viver seriam completamente transtornadas e 

esquecidas.  
Calvino, I (1994). As Cosmicômicas, São Paulo, Companhia das Letras, p. 71-83. 

Leia com atenção o seguinte trecho do texto: “Então, os peixes jovens, já não era mais possível segurá- 

los; agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam 

conseguido fazer os mais dotados. Mas precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças 

entre nós...” Com relação ao pronome “los” em “segurá-los”, indique a alternativa correta. 

a) É objeto direto pleonástico e enfatiza a atitude dos peixes jovens em oposição aos que “insistiam 

em bancar o peixe”.  

b) É objeto direto referente ao aposto “peixes jovens” e enfatiza a atitude dos peixes mais velhos em 

oposição aos mais jovens.  

c) É objeto direto e determina as diferenças entre os mais e os menos dotados.  

d) É predicativo do sujeito e caracteriza o termo “peixes jovens”.  

e) É predicativo do objeto e enfatiza a atitude dos peixes jovens em oposição aos que “insistiam em 

bancar o peixe”. 
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7. “Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil.” 
O sujeito de procurar é: 

a) indeterminado 

b) eu (elíptico) 

c) o desencanto 

d) me 

e) inexistente 

 

8. Há sujeito indeterminado em: 
a) O pássaro voou assustado. 

b) Surgiram reclamações contra o cruzado. 

c) Ouvem-se vozes na sala vizinha. 

d) Ali, rouba-se no atacado e no varejo. 

e) Vendeu-a casa. 

 

9. Em relação a frase: “Precisa-se de trabalhadores”, indique a alternativa incorreta. 
a) sujeito indeterminado. 

b) “de trabalhadores” é objeto indireto. 

c) “se” é índice de indeterminação do sujeito. 

d) A frase é ativa de sujeito indeterminado. 

e) A frase é passiva. 
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Gabarito 

 

1. E 

Na primeira, temos sujeito paciente “silêncio”; na segunda, sujeito “simples caverna”; na terceira, temos 

sujeito inexistente porque o verbo “fazer” está indicando fenômeno da natureza. 2. B 

 

2.  

a) Pareciam é um verbo, mas não consegue formar uma frase sozinho. 

b) Infinitas é objeto direto – Correto. Há alguns verbos chamados “verbos de alçamento”. Eles vêm 

comumente pré-postos aos seus sujeitos oracionais. 

c) Combinações é o núcleo do sujeito 

d) Do céu é adjunto adnominal 

 

3. C 

Há a presença do verbo “ser” + verbo principal em forma nominal; “povoar é verbo transitivo direto. Por 

esses motivos, concluímos que a oração está construída na voz passiva e “de selvagens" é seu agente da 

passiva. 

 

4.  

a) “Tudo isso é fácil” e “as dificuldades são horríveis” 

b) fácil e horrível, respectivamente  

 

5. D 
Atente-se para o fato de que o primeiro termo destacado “ao jornalista...” completa o sentido de 

“encomendou, logo o termo em análise é complemento verbal preposicionado, nesse caso, objeto indireto; 

“um artigo” completa o sentido do mesmo verbo: “encomendar é verbo bitransitivo (encomendar alguma 

coisa de/ a alguém) e , por isso, tem dois objeto – o primeiro é indireto, o segundo, direto.  

 

6. A 
O pronome “los” é pleonástico, pois repete a função do objeto “os peixes jovens”. Para ficar claro: Então, 

os peixes jovens, já não era mais possível segurar os peixes jovens (-los). 

 

7. C 

A ordem direta seria “Quando o desencanto me procurar”. 

 

8. D 

Novamente, é possível perceber que o verbo “rouba-se” apresenta partícula “se” indeterminadora de 

sujeito.  

 

9. E  

A frase parece voz passiva, entretanto o sujeito é apenas indeterminado e não paciente. 
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Noções de funções sintáticas: sujeito, predicado e predicativo 

 

Resumo 

 

O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Termo essencial da oração, é responsável por realizar 

ou sofrer as ações/os estados indicados pelo verbo. Rege, também, as desinências verbais de número e 

pessoa. Podem ser substantivos, numerais, pronomes, palavras ou expressões substantivadas e até mesmo 

orações.  

 

Tipos de sujeito: 

Simples: quando o sujeito tem um só núcleo, isto é, quando o verbo se refere a um só substantivo, ou a um 

só pronome, ou a um só numeral, ou a uma só palavra substantivada ou a uma oração substantiva, o sujeito 

é simples. 

Exemplo: O processo foi arquivado com sucesso.  

 

Composto: É composto o sujeito que tem mais de um núcleo, ou seja, o sujeito constituído de:  

Exemplos: 

a) mais de um substantivo: As vozes e os passos aproximam-se. 

b) mais de um pronome: Você e eu sabemos a matéria da prova. 

c) mais de uma palavra ou expressão substantivada: Quantos mortos e feridos não me precederam ali. 

d) mais de uma oração substantiva: Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu Tomás da 

bolandeira. 

 

Sujeito oculto (determinado): é aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser 

identificado: 

a) pela desinência verbal -  Ficamos abalados com o acidente. (sujeito Nós, desinência -mos). 

b) Sujeito mencionado anteriormente em outra oração.  

 

Sujeito indeterminado: algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se 

desconhecer quem executa a ação ou por não haver interesse no seu conhecimento.  

Exemplo: “–Contaram--me, quando eu era pequenina, a história duns náufragos, como nós.” 

                 “Ainda se vivia num mundo de certezas” (uso da partícula “se” como indeterminadora do sujeito) 

 

Oração sem sujeito: Chove. Anoitece. Faz frio. Nas orações mencionadas, somente o processo verbal é 

significativo e a ele não é atribuído nenhum ser. Nesse caso, temos orações com verbos impessoais, onde o 

sujeito é inexistente.  

Exemplo: Anoitecia e tinham acabado de jantar. (Verbo que indica ação da natureza) 

                 Ainda há jasmins, ainda há rosas. (Verbo “haver” com sentido de existir) 

                 Faz hoje 8 dias que comecei a dieta. (Verbos haver, fazer e ir indicando tempo decorrido) 

                 Era inverno na certa no alto sertão. (Verbo “ser” na indicação de tempo em geral) 
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Deslocamento ou inversão do sujeito 

Alguns fatores podem influenciar no deslocamento dos termos da oração. Sob uma perspectiva estilística, 

podemos realçar o sujeito, para enfatizar o que se quer dizer, colocando-o posposto ao verbo, como acontece 

em: Não vês que te dou eu? (V. de Morais).  

Outro caso seria a inversão entre sujeito e verbo, que pode ocorrer nas seguintes situações:  

I. Em orações interrogativas, “Que fazes tu de grande e bom, contudo?” e “Onde está a estrela da manhã?”.  

II. Em orações que apresentem a forma verbal imperativa, “Ouve tu meu cansado coração”. 

III. Em orações com voz passiva pronominal, “Servia-se o almoço às 13h”. 

IV. Em exemplos de discurso direto, “ – Isso não se faz, moço, protestou Fabiano.”. 

V. Em orações reduzidas, “Acabada a lenga-lenga, pretendi que bisasse”. 

VI. Com alguns verbos unipessoais, “Aconteceu no Rio, como acontecem tantas coisas”. 

VII. Em orações iniciadas por predicativos, objetos ou adjuntos adnominais, “Este é o destino dos versos”. 

VIII. Orações subordinadas substantivas subjetivas normalmente aparecem após o verbo principal, “É 

provável que te sintas logo muito melhor”. 

IX. Verbos intransitivos podem aparecer antepostos aos seus sujeitos, “Desponta a lua. Adormeceu o vento.” 

 

Preposição antes do sujeito 
O sujeito não pode ser regido por preposição.  Quando uma preposição aparecer junto a um termo 

determinante de uma palavra com função de sujeito ou ao próprio sujeito, não se deve fazer a fusão de 

preposição + termo determinante / preposição + sujeito. 

Exemplo: A maneira dele estudar está correta. (errado) 

     A maneira de ele estudar está correta. (correto) 

     Está na hora de o povo abrir os olhos. (correto) 

     Está na hora do povo abrir os olhos.  (“do povo” passa a ser adjunto adnominal de “hora”) 

 

Predicado  

Observe: 

“Eu enfrentava os batalhões, 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava um rock para as matinês.” 

Chico Buarque 

 

No fragmento da canção de Chico Buarque, a frase “Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões” 

pode ser dividida em duas partes: O termo “enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões” determina 

o sujeito “Eu”, sendo assim o predicado da oração.  

Normalmente, o predicado mostra o que o sujeito faz. Às vezes, a declaração contida no predicado não se 

refere a nenhum sujeito: “Adiante há uma casa”. 
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A relação entre o tipo de predicado e o modo de organização textual 

 

Os predicados podem ser: 
Verbal: O núcleo é um verbo transitivo ou intransitivo. 

Exemplo: Uns brincam na relva  

• Predicado: brincam na relva. 

• Núcleo: brincam (verbo intransitivo) 
No predicado verbal, não aparece o predicativo. 

 

Nominal: O núcleo é o predicativo do sujeito (substantivo, adjetivo ou pronome) e o vero é de ligação. 

Exemplo: Ele está bobo.  

O núcleo é bobo (adjetivo na função de predicativo do sujeito). 

Observe que o predicativo atribui algo ao sujeito.  

Costumam aparecer como verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, andar, parecer. No entanto, se não 

houver predicativo, esses verbos não serão de ligação. Ex.: Permaneceremos tranquilos. (pred do sujeito) - 

Verbo de ligação.  Permaneceremos nessa casa. (adjunto adverbial) - verbo intransitivo.  

 

Verbo-nominal: Há dois núcleos. Primeiro: verbo intransitivo ou transitivo. Segundo: predicativo do sujeito, do 

objeto direto ou do objeto indireto.  

Exemplos: Os alunos cantaram emocionados aquela canção. 

• Predicado: cantaram emocionados aquela canção 

• Núcleo verbal: cantaram 

• Núcleo nominal: emocionados (predicativo do sujeito) 
 

Vi as crianças, alegres. 

• Predicado: Vi as crianças, alegres 

• Núcleo verbal: Vi 

• Núcleo nominal: alegres (predicativo do objeto direto) 
Obs: Note aqui que a vírgula omite o verbo de ligação, tornando assim o predicado verbo-nominal. 

 

Chamei-lhe egoísta. 

• Núcleo verbal: Chamei 

• Núcleo nominal: egoísta 
 

Predicativo 

Há dois tipo de predicativo: 

 

Predicativo do sujeito: termo que exprime um atributo, um estado, um modo de ser do sujeito, ao qual se 

conecta por um verbo de ligação, no predicado nominal. 

Ex: A bandeira é o símbolo da Pátria.  

 

Predicativo do objeto: termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. 
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Ex: O juiz declarou o réu INOCENTE. 

 O deslocamento do predicativo e a vírgula 

 

 Assim como outros termos deslocados, algumas vezes o predicativo pode precisar ser destacado por 

vírgulas. Isso acontecerá porque ele não seguirá a ordem direta da oração. Observe o exemplo abaixo para 

melhor entendimento: 

 

Animado, André correu para seus pais. 

André, animado, correu para seus pais. 

 

Mais um uso das vírgulas em relação aos termos essenciais da oração é para omitir um verbo que já foi citado 

no contexto.  
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Exercícios 

 

1. Assinale o sujeito do verbo “forjar” no período abaixo. 
Chama atenção das pessoas atentas, cada vez mais, o quanto se forjam nos meios de comunicação 

modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento. 

a) meios de comunicação 

b) modelos de comportamento 

c) modismos 

d) celebridades do momento 

e) pessoas atentas 

 
 

2. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. 

a) Existe um povo que a bandeira empresta. 

b) Embora com atraso, haviam chegado. 

c) Existem flores que devoram insetos. 

d) Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo. 

e) Há de haver recurso desta sentença. 

 
 

3. “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante...” 

O sujeito desta afirmação com que se inicia o Hino Nacional é: 

a) indeterminado 

b) “um povo heróico” 

c) “as margens plácidas” 

d) “do Ipiranga” 

e) “o brado retumbamte” 

 
 

4. Nas seguintes orações: 
“Pede-se silêncio.” 
“A caverna anoitecia aos poucos.” 
“Fazia um calor tremendo naquela tarde.” 

O sujeito se classifica respectivamente como: 

a) indeterminado, inexistente, simples 

b) oculto, simples, inexistente 

c) inexistente, inexistente, inexistente 

d) oculto, inexistente, simples 

e) simples, simples, inexistente 
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5. “O que há entre a vida e a morte?” 

a) O sujeito do verbo haver é o pronome interrogativo QUE. 

b) Tem-se uma oração sem sujeito. 

c) O sujeito está oculto. 

d) O sujeito é indeterminado. 

e) O sujeito é “uma curta ponte.” 

 
 

6. Só num caso a oração é sem sujeito. Assinale-a. 

a) Faltavam três dias para o batismo. 

b) Houve por improcedente a reclamação do aluno. 

c) Só me resta uma esperança. 

d) Havia tempo suficiente para as comemorações. 

  
 

7. Assinale a frase em que há sujeito indeterminado: 

a) Compram-se jornais velhos. 

b) Confia-se em suas palavras 

c) Chama-se José o sacerdote. 

d) Choveu muito. 

e) É noite. 

 
 

8. Aponte a alternativa em que a palavra "se" é índice de indeterminação do sujeito: 

a) Resolver-se-ão os exercícios. 

b) Não se reprovarão estes alunos. 

c) Trabalha-se com afinco naquela empresa. 

d) Vendem-se relógios. 

e) Plastificam-se documentos. 
 

 

9. Nas orações: "Considera-se a pesquisa reveladora" e "Fala-se muito na pesquisa sobre os jovens", 

temos, respectivamente: 

a) sujeito paciente e sujeito agente 

b) sujeito paciente e sujeito indeterminado 

c) sujeito agente e sujeito agente 

d) sujeito indeterminado e sujeito indeterminado 

e) sujeito indeterminado e sujeito paciente 
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10. Aponte a alternativa em que ocorre sujeito inexistente: 

a) Alguém chegou atrasado à reunião. 

b) Telefonaram para você. 

c) Existiam, pelo menos, cinquenta candidatos 

d) Deve fazer dez anos que ele desapareceu 

e) Consertou-se o relógio. 
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Gabarito 

 

1. B  

“modelos de comportamento” é sujeito  de “se forjam”. 

 

2. E 

Verbo haver com sentido de existir não possui sujeito. 

 

3. C 

A ordem direta seria “as margens plácidas ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heroico.  

 

4. E  

Na primeira, temos sujeito paciente “silêncio”; na segunda, sujeito “simples caverna”; na terceira, temos 

sujeito inexistente porque o verbo “fazer” está indicando fenômeno da natureza.  

 

5. B 

Verbo Haver com sentido de Existir é impessoal.  

 

6. D 

Verbo Haver com sentido de Existir é impessoal.  

 

7. B  

O verbo “confiar” é transitivo e está atrelado a uma partícula indeterminadora de sujeito.  

 

8. C 

O sujeito de A é “exercícios”, de B é “estes alunos”, de D é “relógios” e de E é “documentos.  

 

9. B 

Na primeira oração, “A pesquisa é considerada”, logo o sujeito é paciente. Na segunda oração, o verbo 

falar não apresenta o ser que pratica a ação.  

 

10. D 

A expressão “deve fazer” indica possibilidade de tempo decorrido, logo não há sujeito.  
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Coeficiente de solubilidade, curva de solubilidade e unidades de 
concentração 
 

Resumo 

 

Unidades de concentração 

Concentração comum  (C)  

A definição mais simples é: 

Concentração é a quantidade, em gramas, de soluto existente em 1 litro de solução. 

 

 

 

É normal confundir coma expressão da densidade que é muito parecida, porém, atente-se as diferenças 

conceituais: 

 

 

A densidade da solução relaciona, portanto, a massa com o volume da própria solução. Ela indica a massa 

da solução correspondente a uma unidade de volume (por exemplo: 1 mililitro).  

 

Concentração em mols por litro ou molaridade (M) 

Até aqui vimos a concentração comum. Nelas aparecem massas (em mg, g, kg, etc.) ou volumes (em mL, L, 

m3 , etc.). Essas concentrações são muito usadas na prática, no comércio, na indústria, etc. Vamos agora 

estudar outras formas de concentração, nas quais a quantidade do soluto é expressa em mols. 

 

Concentração em mols por litro ou molaridade (M) da solução é a quantidade, em mols, do soluto existente 

em 1 litro de solução. 

Matematicamente, a concentração é mol é expressa por: 

 

M = Quantidade de soluto (mol)volume da solução (L)   ou  M = nv 

 

Onde o número de mol (n) pode ser encontrado pela expressão: 

 

n = Massa do soluto (g)Massa molar do soluto (g/mol)   ou   n = mM.M 
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Título ou percentuais (m/m, m/v e ppm) 

Título em massa (T m/m) 

Imagine uma solução formada por 20 g de cloreto de sódio e 80 g de água. A massa total será: 20 g +80 g = 

100 g de solução. Assim, podemos dizer que:  

 

 20100 = 0,2 % é a fração da massa total que corresponde ao NaCl  

 

 80100 = 0,9% é a fração da massa total que corresponde ao H2O.  

 

A fração em massa do soluto costuma ser chamada de título em massa da solução (T). Assim, definimos: 

Título em massa de uma solução (T) é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução (soluto 

+ solvente). 

 

Título em volume (T v/v)   

Às vezes aparece nos exercícios o título em volume ou a correspondente porcentagem volumétrica de uma 

solução. As definições são idênticas às anteriores, apenas trocando-se as palavras massa por volume. Isso 

acontece, por exemplo, em soluções líquido-líquido (dizemos, por exemplo, álcool a 96% quando nos 

referimos a uma mistura com 96% de álcool e 4% de água em volume) 

Exemplo: 

A análise de um vinho revelou que ele contém 18 mL de álcool em cada copo de 120 mL. Qual é o título em 

volume desse vinho? 

Tv/v = Volume do solutoVolume da solução  →  Tv/v  =  18120  → Tv/v = 0,15 

 

Ou seja, corresponde a 15% de álcool, em volume. 

 

Partes por milhão (ppm) 

Além da concentração comum, do título e da molaridade, existem muitas outras maneiras de expressar a 

concentração de uma solução. Uma delas é o da concentração expressa em partes por milhão (ppm). É 

usada para soluções extremamente diluídas, ou seja, que apresentam uma quantidade de soluto muito 

pequena dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente (ou de solução). Por exemplo, sabemos 

que a qualidade do ar atmosférico se torna inadequada quando há mais de 0,000015 g de monóxido de 

carbono (CO) por grama de ar. Como o uso desse valor pequeno dificulta na hora de fazer certos cálculo, 

expressamos a seguinte relação: 

 

 

 

Assim chegamos a conclusão que 15 partes de CO em 1 milhão de partes do ar ou 15 ppm de CO no ar. Como 

a comparação foi feita entre massa (gramas de CO) e massa (gramas de ar), costuma-se especificar ppm 

(m /m). Essa notação evita a confusão entre comparações semelhantes, mas feitas entre massa e volume 

(m /v), volume e volume (v/v), etc. Análogo ao conceito de ppm é o de partes por bilhão (ppb), no qual a 

comparação é feita entre 1 parte e 1 bilhão (109) de partes. 
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Relação entre unidades (molaridade, densidade, título e massa molar) 

C = M.mol = 10.%.d 

 

Aonde: 

C= Concentração comum 

M = Molaridade 

mol = massa molar 

% = título em massa 

d = densidade    

 

Solubilidade 

Classificação das soluções 

Existe uma regra para solubilidade dos compostos, não é possível ter uma solução ou mistura aonde os 

compostos não se misturem, então define-se que : 

  

Uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar .Uma substância apolar tende a se dissolver 

num solvente apolar . 

 

Note que a água dissolve muitas substâncias, por esse motivo, costuma ser chamada de solvente universal. 

Porém ela não dissolve substâncias apolares(maioria das substâncias orgânicas por exemplo)por serem de 

natureza polar. 

 

Se eu for adicionando sal comum à água pouco a pouco, em temperatura constante e sob agitação contínua, 

observa-se, em dado momento, que o sal não se dissolve mais. Daí em diante, toda quantidade adicional de 

sal que for colocada no sistema irá depositar-se(precipitar)no fundo do recipiente; dizemos então que ela se 

tornou uma solução saturada ou que atingiu o ponto de saturação. O ponto de saturação depende do soluto, 

do solvente e das condições físicas(a temperatura sempre influi, e a pressão é especialmente importante em 

soluções que contêm gases). O ponto de saturação é definido pelo coeficiente(ou grau) de solubilidade. 

 

Coeficiente de solubilidade (ou grau de solubilidade) → É a quantidade necessária de uma substância (em 

geral, em gramas) para saturar uma quantidade padrão (em geral, 100 g, 1.000 g ou 1 L) de solvente, em 

determinadas condições de temperatura e pressão. 

 

Em função do ponto de saturação, classificamos as soluções em:  

1) não-saturadas (ou insaturadas) → contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de 

solubilidade;  

2) saturadas → atingiram o coeficiente de solubilidade;  

3)supersaturadas → ultrapassaram o coeficiente de solubilidade. 
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Curvas de solubilidade 

Curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das 

substâncias em função da temperatura. Lembrando que esse coeficiente varia com a substância e condições 

físicas. 

 

 

No gráfico acima, notamos que, a 20 ° C, o ponto X representa uma solução não saturada; Y ,uma solução 

saturada; Z ,uma solução supersaturada. É importante saber que, a maior parte das substâncias, a 

solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. 

 

Solubilidade de gases em líquidos 

Os gases são, em geral, pouco solúveis em líquidos. A solubilidade dos gases em líquidos depende da 

pressão e da temperatura. Aumentando-se a temperatura, o líquido tende a “expulsar” o gás, 

consequentemente, a solubilidade do gás diminui, como se vê no gráfico abaixo. Os peixes, por exemplo, não 

vivem bem em águas quentes, por falta de oxigênio dissolvido na água. 
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Aumentando-se a pressão sobre o gás, estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido, 

o que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta. Quando o gás não reage com o líquido, a influência 

da pressão é expressa pela lei de Henry, que estabelece: 

 

Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão 

sobre o gás. 
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Exercícios 

 

1. O cloreto de potássio é um sal que adicionado ao cloreto de sódio é vendido comercialmente como 

“sal light”, com baixo teor de sódio. Dezoito gramas de cloreto de potássio estão dissolvidos em  

de água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de  

Dados: Considere a solubilidade do cloreto de potássio a  igual a  de água.  

Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do 

soluto?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e) 90g 

 
 

2. Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os coeficientes de 
solubilidade de substâncias químicas, em um determinado solvente, variam em função da 
temperatura. 

 

Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa correta.  

a) Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose.    

b) O aumento da temperatura de  para  favorece a solubilização do sulfato de cério (III) 

em água.    

c) A massa de nitrato de amônio que permanece em solução, quando a temperatura da água é 

reduzida de  para  é de aproximadamente     

d) A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica.    

e) A  todas as substâncias químicas são insolúveis em água.    
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3. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A 

substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se encontra em menor 

quantidade é denominada de soluto. O cloreto de sódio  forma solução homogênea com a 

água, em que é possível solubilizar, a   de em  de água. De posse dessas 

informações, uma solução em que  de  estão dissolvidos em  de água a  sem 

corpo de fundo, é: 

a) insaturada.    

b) concentrada.    

c) supersaturada.    

d) diluída.    

e) isótopos 

 
 

4. A solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em 100g de água, em função da temperatura é mostrada na 

tabela abaixo: 

Temperatura  Solubilidade (  em  de água) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao preparar-se uma solução saturada de  em  de água, a  e, posteriormente, ao 

resfriá-la, sob agitação, até  é correto afirmar que: 

a) nada precipitará.    

b) precipitarão  de     

c) precipitarão  de     

d) precipitarão  de     

e) precipitarão  de     
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5. Os refrigerantes possuem dióxido de carbono dissolvido em água, de acordo com a equação química 

e a curva de solubilidade representadas abaixo. 

Equação química: CO2(g) + H2O(l) → H+
(aq) + HCO3 – (aq)  

 

 

No processo de fabricação dos refrigerantes,  

a) o aumento da temperatura da água facilita a dissolução do  na bebida.    

b) a diminuição da temperatura da água facilita a dissolução do  na bebida.    

c) a diminuição da concentração de  facilita sua dissolução na bebida.    

d) a dissolução do  na bebida não é afetada pela temperatura da água.    

e) o ideal seria utilizar a temperatura da água em  pois a solubilidade do  é máxima.    
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6. O gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas e pressão 

de 1 atm. 

 

A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar CORRETAMENTE que: 

a) compostos iônicos são insolúveis em água, na temperatura de 0°C.    

b) o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta.    

c) sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura.    

d) a solubilidade de um sal depende, principalmente, da espécie catiônica presente no composto.    

e) a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura.    

 
 

7. Um técnico preparou  de uma solução saturada de nitrato de potássio  dissolvida em 

água) em um béquer a uma temperatura de  Depois deixou a solução esfriar até uma 

temperatura de  verificando a presença de um precipitado. 

A massa aproximada desse precipitado é: 

(desconsidere a massa de água presente no precipitado) 

 

a) 100 g.    

b) 60 g.    

c) 50 g.    

d) 320 g.    

e) 380 g.    
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8. Em análises quantitativas, por meio do conhecimento da concentração de uma das espécies, pode-se 

determinar a concentração e, por conseguinte, a massa de outra espécie. Um exemplo é o uso do 

nitrato de prata  nos ensaios de determinação do teor de íons cloreto, em análises de água 

mineral. Nesse processo ocorre uma reação entre os íons prata e os íons cloreto, com consequente 

precipitação de cloreto de prata  e de outras espécies que podem ser quantificadas. 

Analogamente, sais que contêm íons cloreto, como o cloreto de sódio  podem ser usados na 

determinação quantitativa de íons prata em soluções de  conforme descreve a equação: 

 

 

Para reagir estequiometricamente, precipitando na forma de  todos os íons prata presentes em 

 de solução  de  (completamente dissociado), a massa necessária de 

cloreto de sódio será de: 

Dados: Massas atômicas:       

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 

 

9. É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar “diminuir” a quantidade de algo 

prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu  latinhas de cerveja  cada) e se 

compara a outra que ingeriu  doses de cachacinha  cada), pode-se afirmar corretamente 

que, apesar de em ambas as situações haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade 

de álcool no organismo foi a que ingeriu 

Dados: teor alcoólico na cerveja  

teor alcoólico na cachaça   

 

a) as latinhas de cerveja, porque o volume ingerido é maior neste caso.    

b) as cachacinhas, porque a relação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso.    

c) as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste 

caso.    

d) as cachacinhas, porque o teor alcoólico é maior neste caso.    
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10. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas 

contêm o mesmo volume de líquido (300 mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do 

refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum contém certa 

quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar (apenas massa desprezível de um 

adoçante artificial). Pesando-se as duas latas fechadas de refrigerante, foram obtidos os seguintes 

resultados. 

 

 

Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar no refrigerante comum é de, 

aproximadamente,  

a) 0,020  

b) 0,050  

c) 1,1  

d) 20  

e) 50 
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Gabarito 

 

1. A 

45g – 100g  

18g – 40g 

Como se tem uma massa de 200g de água e mínimo de água que se deve ter para solubilizar 18g do sal 

são 40g de água. Para chegar na resposta: 200 – 40. 

 

2. D 

 

A medida que se aumenta a temperatura a solubilidade do NaI também aumenta. 

 

3. C 

Como a densidade da água é de 1g/cm3 → 1,5L → 1,5 Kg 

36g – 100g 

545g -  1514g → Será necessária uma massa de 1514g de água. 

 

4. D 

Solução Saturada a 40 graus → 40g em 100g de água 

                                                         200g em 500g de áfua 

 

Solução Saturada a 20 graus → 34g em 100g de água 

                                                          Xg em 500g de água  →  x =170 

Precipitou: 200-170 

 

5. B 

Como podemos analisar pelo gráfico a dissolução do dióxido de carbono em água é exotérmica, ou seja 

é favorecida pelo abaixamento da temperatura. 
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6. C 

 

Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura 

 

7. A 

Msoluto + Msolvente =420g 

Solubilidade à 60 gruas 

110g em 100g de água = 210g de solução (x2) 

220g em 200g de água 

 

À 40 graus 

60g em 100g de água 

120g  em 200g de água 

 

Calculo do ppt = 220 – 120 = 100g 

 

8. B 

Calculando o número de mols de Nitrato de prata 

n = Molaridade x volume 

n = 0,1 x 20.10-3 

n= 2.10-3 

 

AgNo3 + NaCl → AgCl + NaNo3 

1 mol        : 1 mol       : 1mol      : 1 mol 

 

2.10-3           : 2.10-3 

 

1 mol de NaCl → 58,5g 

2.10-3 mol → 0,117g 
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9. C 

Cerveja 

Volume total ingerido: 3300 mL 

Teor alcoólico: 5% 

Volume de álcool ingerido: 165mL 

 

Cachaça 

Volume total ingerido: 300mL 

Teor alcoólico: 45% 

Volume de álcool ingerido: 135mL 

 

 

10. E 
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Diluição de soluções, mistura de soluções e titulação 

 

Resumo 

 

Diluição 

Comumente, em nosso dia-a-dia, realizamos a diluição de soluções, isto é, acrescentamos a elas um pouco 

de solvente, geralmente água, a solutos, que podem ser sucos concentrado, inseticidas, tintas...entre outros.  

 

Diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. 

Numa diluição a massa do soluto não se altera, apenas o volume do solvente. Partindo disso temos a 

concentração da solução inicial expressa por: 

 

C1 = m1   →  m1 =  C1V1 

                                                                                   V1 

 

E a concentração da solução após a diluição como: 

 

C2 = m1    → m1 =  C2V2 

                                                                                                                                            V2 

 

Como as massas são iguais antes e depois da diluição chegamos a expressão que: 

C1V1 = C2V2  

 

Misturas de soluções de um mesmo soluto 

Vamos imaginar duas soluções (A e B) de cloreto de sódio (NaCl), como ilustrado abaixo. Na solução final 

(A + B), a massa do soluto é igual à soma das massas dos solutos em A e B.  

 

Portanto: m = 7 + 8 ⇒ m = 15 g de NaCl  

O volume da solução também é igual à soma dos volumes das soluções A e B. Portanto:  

V = 100 + 200 ⇒ V = 300 mL de solução Com esses valores e lembrando a definição de concentração, 

obtemos, para a solução final (A + B): 

 

300 mL de solução ---------- 15 g de NaCl                              C = m  = 15  g  =  50 g/L 

1.000 mL de solução -------- C                             OU                     V     0,3 L 

Cfinal = 50 g/L  

Obs: É interessante notar que a concentração final (50 g/L) terá sempre um valor compreendido entre as 
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concentrações iniciais (70 g/L > 50 g/L > 40 g/L). 

 

podemos generalizar esse tipo de problema, da seguinte maneira:  

• massa do soluto na solução A: ma = Ca.Va  

• massa do soluto na solução B: mb = Cb.Vb  

• massa do soluto na solução final: mf = Cf.Vf 

Como as massas dos solutos se somam (m = ma + mb ), temos:  

 

Cf . Vf = Ca . Va + Cb .Vb 

 

Mistura de duas soluções de solutos diferentes que não reagem entre si 

Supondo que tenhamos soluções A e B, a primeira, uma solução de NaCl, e a segunda, de KCl.  

 

 

 

O volume da solução final (A + B) será: V = VA + VB. Nela reaparecerão inalterados os solutos NaCl e KCl, pois 

eles não reagem entre si e como os solutos não reagem, cada soluto vai ser tratado de forma independente, 

logo, podemos aplicar as fórmulas da diluição nesse tipo de mistura e em alguns casos mistura de mesmo 

soluto para alguns íons comuns a ambas as soluções.  

Portanto neste exemplo, teremos a diluição do Na+ e K+ e para o Cl- teremos uma mistura de mesmo soluto, 

pois o mesmo pertence as duas soluções 

 

Mistura de soluções com reação química 

Os casos mais comuns ocorrem quando juntamos um ácido uma base, ou um oxidante e um redutor; ou 

soluções de dois sais que reagem entre si. Quando há reação química, podem ocorrer duas situações:  

1ª) Os dois solutos estão em quantidades exatas para reagir (proporção estequiométrica);  

2ª)caso contrário, sobrará um excesso do primeiro ou do segundo soluto.  

A seguir exemplificamos esses dois casos.  

 

1º exemplo)  Quando os solutos estão em proporção estequiométrica:  

Juntando-se 300mL de HCl 0,4 molar com 200mL de NaOH 0,6 molar, pergunta-se quais serão as 

molaridades da solução FINAL com respeito:  

a) ao ácido; 

b) à base; 

c) ao sal formado.  



 
 

 

 

3 

Química 
 

Resolução: Neste exemplo, fala-se de uma mistura de uma solução de HCl com outra, de NaOH. Esses dois 

solutos reagem de acordo com a equação: 

 

HCl + NaOH→NaCl + H2O 

 

Pode haver excesso de HCl ou de NaOH, o que somente poderemos determinar por meio do cálculo 

estequiométrico. O cálculo estequiométrico fica mais fácil se for efetuado com o auxílio das quantidades de 

mols dos reagentes e dos produtos da reação. Ora, a quantidade de mols (n) de cada soluto pode ser 

calculada de duas maneiras: 

 

1ª) n = m   , em que: m é a massa (gramas), e M.M , a massa molar (g/mol) 

        M.M 

 

2ª) n = M.V , em que :M é a molaridade da solução(mol/L),e V ,o seu volume (L). 

 

 

Como na questão foi dada a molaridade das soluções, calculamos da seguinte forma: 

 

Para o ácido: n = M.V → n = 0,4 mol/L  * 0,3 L → n = 0,12 mol de HCl 

Para a base: n = M.V → n = 0,6 mol/L  * 0,2 L → n = 0,12 mol de NaOH 

 

Como podemos observar as proporções ácido-base da reação (1:1) tendo 0,12 mol de cada chegamos a 

conclusão que todo o ácido e toda a base reagiram por completo sem excessos. E se a base e o ácido 

reagiram por completo, eles se transforam todo no sal (NaCl) suas concentrações finais são iguais a zero. 

Quanto ao sal, podemos dizer que: 

 

Já que a proporção da reação é de 1:1:1, formam-se 0,12mol desse sal, dissolvido em água, na solução final, 

cujo volume é: 300 mL + 200 mL = 500 mL. Portanto, a molaridade do NaCl será: 

 

M = n     →  M = 0,12 = 0,24 mol/L 

                                                                         V                  0,5 

 

2º exemplo) Quando os solutos não estão em proporção estequiométrica:  

Juntando-se 300mL de HCl 0,4 molar com 200mL de NaOH 0,8 molar, pergunta-se quais serão as 

molaridades da solução FINAL com respeito: 

a) ao ácido; 

b) à base; 

c) ao sal formado.  

 

Resolução: Seguindo o mesmo raciocínio que fizemos para resolver o exemplo anterior, calculamos as 

quantidades, em mols, dos solutos iniciais: 

 

Para o ácido: n = M.V → n = 0,4 mol/L  * 0,3 L → n = 0,12 mol de HCl 

Para a base: n = M.V → n = 0,8 mol/L  * 0,2 L → n = 0,16 mol de NaOH 
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Perceba que a proporção de número de mol dessa vez não está de 1:1, temos um excesso de base. Todo o 

ácido irá ser consumido, porém 0,4 mol da base irão sobrar no fim da reação (0,16 NaOH - 0,12 HCl = 0,4 

NaOH).  

Molaridade(base): 

M = n   →  M = 0,4 = 0,08 mol/L de NaOH 

                                                             V                 0,5 

 

Molaridade(sal): 

M = n     →  M = 0,12 = 0,24 mol/L de NaCl 

                                                           V                     0,5 

 

Titulação 

Quando se precisa saber a concentração em mol/L de alguma solução, costuma-se usar uma técnica 

de análise volumétrica chamada titulação, ou, titulação ácido-base. 

 

Esse método é feito colocando-se para reagir uma solução a qual se sabe a concentração, que é denominada 

de titulante, com a solução a qual não se sabe a concentração, que é denominada de titulado. Uma dessas 

soluções é uma base, enquanto a outra é um ácido, logo elas reagem formando sal e água. O pH costuma 

ficar neutro ou próximo disso, o que equivale a um pH igual a 7. É preciso saber equacionar esse tipo de 

reação para os cálculos usados na titulação, conforme será mostrado mais adiante. 

 
Com a adição de um indicador ácido-base (fenoftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila...), 

observa-se quando a reação se completa, atingindo o ponto de viragem. É possível saber quando isso ocorre 

e parar a reação, porque a cor da solução sofre uma mudança brusca na presença de um indicador ácido-

base, em virtude da variada do pH. 

No entanto, embora o ponto de equivalência indique o término da titulação, nem sempre os volumes das 

soluções que são utilizadas resultam em uma solução final neutra, com pH igual a 7. 

  

Veja o passo a passo de como costuma ser feita uma titulação ácido-base em laboratório: 

1. Com o auxílio de uma pipeta, transfere-se um volume conhecido do titulado para um erlenmeyer. 

2. Adicionam-se poucas gotas de algum indicador ácido-base, como a fenolftaleína, ao titulado; 

3. Completa-se o volume de uma bureta com a solução titulante.  

4.  Inicia-se a reação abrindo vagarosamente a torneira da bureta para que, gota a gota, o titulante caia 

sobre o titulado. Enquanto uma das mãos permanece sobre a torneira (para que, se for preciso, ela seja 

fechada imediatamente), a outra mão fica agitando o erlenmeyer para que a reação ocorra em toda a 

extensão da solução que está sendo titulada. 

5. Quando a cor do titulado muda bruscamente, fecha-se a torneira da bureta, pois a reação se completou. 

Por exemplo, se o indicador usado foi a fenolftaleína e o titulado era inicialmente uma solução de ácido 

clorídrico (HCl), a solução com o indicador estava incolor. Mas, no ponto de viragem, a solução passa 

para a cor rosa. 

6. Agora, basta ler o volume de titulante que foi necessário para neutralizar o titulado, equacionar a reação 

que ocorreu e, com os outros dados em mãos, fazer as contas para descobrir a concentração do titulado. 
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Exercícios 

 

1. O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9%  em massa de NaC .  Um laboratorista preparou uma 

solução contendo 3,6 g  de NaC  em 20 mL  de água. 

Qual volume aproximado de água será necessário adicionar para que a concentração corresponda à 

do soro fisiológico?  

a) 20 mL.     

b) 180 mL.     

c) 380 mL.     

d) 400 mL.     

e) 1.000 mL.     

   
 

2. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 mL  de uma solução 

aquosa de hidróxido de sódio de concentração 11,25 mol L .−  Em seguida solicitou que os alunos 

realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final 

de concentração 10,05 mol L .−  Para obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água 

destilada que deve ser adicionado é de  

a) 2.400 mL     

b) 2.000 mL     

c) 1.200 mL     

d) 700 mL     

e) 200 mL     
   
 

3. O estudo da concentração de soluções aquosas faz-se necessário em muitos ramos da indústria 

química onde há necessidade de quantidades exatas de componentes químicos reacionais. Entre os 

ramos da indústria química que utilizam conhecimentos de concentrações podem ser citados o de 

tratamento de água e efluentes e a indústria cosmética. Um volume de 50,00 mL  de uma solução de 

2MgC  a 2,0 mol L  é diluído até 1 litro de volume final. Sabendo que soluções diluídas de 2MgC  

são totalmente solúveis e dissociáveis ( 1),α =  podemos afirmar que a concentração, em mol L,  de 

íons cloreto na nova solução após a diluição será de:  

a) 0,1    

b) 0,2     

c) 1,0     

d) 2,0     

e) 4,0     
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4. Considere um frasco de 1.000 mL,  completamente cheio, contendo uma solução aquosa 0,5 M  de 

4CuSO .  A respeito dessa solução, assinale a alternativa correta.  

a) O frasco contém 0,5 mols  de 4CuSO  por litro de solução.    

b) A cada 1.000 mL  de solução, encontramos 0,5 g  de 4CuSO .     

c) O sulfato de cobre é um ácido de Arrhenius.    

d) Para obtermos uma solução 1M  de 4CuSO ,  a partir da solução 0,5 M,  basta diluir a solução 

estoque duas vezes.    

e) Uma vez que a concentração molar, molaridade, dessa solução de 4CuSO  é 0,5 M,  sua 

concentração comum, C,  é 0,5 M.     

   
 

5. Para limpeza de superfícies como concreto, tijolo, dentre outras, geralmente é utilizado um produto 

com nome comercial de “ácido muriático”. A substância ativa desse produto é o ácido clorídrico 

(HC ),  um ácido inorgânico forte, corrosivo e tóxico. O volume de HC  em mililitros, que deve ser 

utilizado para preparar 50,0 mL  de HC  3 mol L,  a partir da solução concentrada com densidade de 

31,18 g cm  e 37% (m m)  é, aproximadamente:  

a) 150 mL     

b) 12,5 mL     

c) 125 mL     

d) 8,7 mL     

e) 87 mL     

   
 

6. Uma solução aquosa de nitrato de prata 10,050 mol L )( −  é usada para se determinar, por titulação, a 

concentração de cloreto em uma amostra aquosa. Exatos 10,00 mL  da solução titulante foram 

requeridos para reagir com os íons C −  presentes em 50,00 mL  de amostra. Assinale a concentração, 

em 1mol L ,−  de cloreto, considerando que nenhum outro íon na solução da amostra reagiria com o 

titulante. 

Dado: (aq) (aq) (s)Ag C AgC+ −+ →   

a) 0,005     

b) 0,010     

c) 0,025     

d) 0,050     

e) 0,100     
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7. O hidróxido de cálcio – 2Ca(OH)  –, também conhecido como cal hidratada ou cal extinta, trata-se de 

um importante insumo utilizado na indústria da construção civil. Para verificar o grau de pureza (em 

massa) de uma amostra de hidróxido de cálcio, um laboratorista pesou 5,0  gramas deste e dissolveu 

completamente em 200 mL  de solução de ácido clorídrico 1mol / L.  O excesso de ácido foi titulado 

com uma solução de hidróxido de sódio 0,5 mol / L,  na presença de fenolftaleína, sendo gastos 

200 mL  até completa neutralização. O grau de pureza da amostra analisada, expresso em 

porcentagem em massa, é de:  

a) 78%.     

b) 82%.     

c) 86%.     

d) 90%.     

e) 74%.     
   

 

8. O volume de 25,00 m  de uma amostra aquosa de ácido oxálico 2 2 4(H C O )  foi titulado com solução 

padrão 10,020 mol L−  de KOH.  

 

2
2 2 4(aq) (aq) 2 4 (aq) 2 ( )H C O 2OH C O 2H O− −+ → +  

 

A titulação alcançou o ponto de equivalência com 25,00 m  de solução titulante; assim, a 

concentração, em 1mol L ,−  de ácido oxálico na amostra original é igual a  

a) 
31,0 10−     

b) 
32,0 10−     

c) 
21,0 10−     

d) 
22,0 10−     

e) 
11,0 10−     
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9. Considere a determinação da capacidade antiácida de um medicamento cujo princípio ativo é 

carbonato de sódio, que pode ser feita pela reação com ácido clorídrico. Um comprimido de 1,8656g  

foi triturado e dissolvido em água, necessitando de 22,0mL  de 1HC 0,4000molL−  para ser 

completamente neutralizado. Assinale a alternativa que corresponde à porcentagem em massa de 

carbonato de sódio no comprimido.  

a) 12,50%     

b) 19,57%     

c) 25,00%     

d) 14,15%     

e) 50,00%    

   

10. Na neutralização de 30 mL de uma solução de soda cáustica (hidróxido de sódio comercial), foram 

gastos 20 mL de uma solução 0,5 mol/L de ácido sulfúrico, até a mudança de coloração de um 

indicador ácido-base adequado para a faixa de pH do ponto de viragem desse processo. Desse modo, 

é correto afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado nessa 

reação de neutralização são, respectivamente,  

a) 0,01 mol/L e 0,20 mol/L.    

b) 0,01 mol/L e 0,02 mol/L.    

c) 0,02 mol/L e 0,02 mol/L.    

d) 0,66 mol/L e 0,20 mol/L.    

e) 0,66 mol/L e 0,02 mol/L.    
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Gabarito 

 

1. C 

( )água / soluçãod 1g mL

0,9 g de NaC

=

100 mL

3,6 g de NaC ( )20 mL V

3,6 g 100 mL
20 mL V

0,9 g

V 400 mL 20 mL

V 380 mL

+


+ =

= −

=

   

 

2. A 

inicial inicial final final

inicial inicial final água inicial

1 1
água

1

água 1

água

Diluição :

[NaOH] V [NaOH] V

[NaOH] V [NaOH] (V V )

1,25 mol L 100 mL 0,05 mol L (V 100 mL)

1,25 mol L 100 mL
(V 100 mL)

0,05 mol L

V 2.500 mL

− −

−

−

 = 

 =  +

  =   +

 
+ =



= −

água

100 mL

V 2.400 mL=

   

 

3. B 

2

2

incial (solução de MgC )

final

2 inicial inicial 2 final final

2 final

2 final

2 final

2

[MgC ] 2,0 mol L

V 50,00 mL

V 1L 1000 mL

[MgC ] V [MgC ] V

2,0 mol / L 50,00 mL [MgC ] 1000 mL

2,0 mol L 50,00 mL
[MgC ]

1000 mL

[MgC ] 0,1mol L

MgC

=

=

= =

 = 

 = 


=

=

100% 2Mg 2C

0,1mol L 0,1mol L 2 0,1mol L

[C ] 2 0,1mol L

[C ] 0,2 mol L

α= + −

−

−

⎯⎯⎯⎯⎯→ +



= 

=
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4. A 

a) Correta.  

0,5M  0,5 mol /L,=  assim haverá 0,5 mol  de 4CuSO  por litro de solução. 

b) Incorreta. A cada 1.000 mL,  ou seja, 1L  teremos 0,5 mol  de CuS.  

0,5M  0,5 mol /L,=  assim haverá 0,5 mol  de 4CuSO  por litro de solução. 

41 mol de CuSO 159,5g

              0,5 mol x

x 79,75g=

 

c) Incorreta. Para ser um ácido de Arrhenius, o composto deverá liberar, em solução aquosa o cátion 

H ,+  que no caso do sulfato de cobre, não temos esse elemento em sua composição. 

d) Incorreta. Se diluirmos a solução de 0,5M  sua concentração irá diminuir ainda mais. 

e) Incorreta.  

Conc. comum
Conc. Molar = 

MM

Conc. comum = 0,5 159,5 79,75g / L 

    

 

5. B 

1

1 1 2 2

1

1

MM d 1000

36,5 0,37 1,18 1000

11,96 mol L

V V

11,96 V 3 50

V 12,54 mL

Μ τ

Μ

Μ

Μ Μ

−

 =  

 =  

= 

 = 

 = 

=

   

 

6. B 



(aq) (aq) (s)

3 4

Ag     C AgC

0,050M      50mL

10mL

n 0,050 10 10 5 10 mol

+ −

− −

+ →






=   = 

 

 

Proporção estequiométrica: 1:1  

4

C
n 5 10 mol−

−=   

 

Assim, teremos: 

4

3

5 10
Conc. molar C 0,01 M

50 10

−
−

−


= =
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7. E 

2 2 2

ác

Ca(OH) 2HC CaC H O

200mL
                  

1 mol/L

n 0,2 1 0,2mol

+ → +

 
 
 

=  =

 

 

Titulação com excesso: 

2

reagiu

HC NaOH NaC H O

200mL
           

0,5M

n 0,1mol (excesso)

n  0,2 0,1mol

+ → +

 
 
 

=

= −

 

 

Proporção da reação da 1ª titulação : 1mol de base - 2mol de ácido 

 

Se foram gastos 0,1mol  de ácido, foi consumido: 0,05mol  de base. 

 

Assim:  

21mol de Ca(OH) 74g

               0,05mol x

x 3,7g

5g

=

100%

3,7 y

y 74%=

    

 

8. C 
2

2 2 4(aq) (aq) 2 4 (aq) 2 ( )

1

4

H C O 2OH C O 2H O

25 mL
25 mL

           0,020 mol L
[ ] ?

n 0,020 0,025 5 10 mol

1

− −

−

−

+ → +


 

 
 

=  = 

2

x 4

4

4
1 2 1

3

5 10 mol

x 2,5 10 mol

2,5 10 mol
Concentração Molar 0,01 mol L 1 10 mol L

25 10 L

−

−

−
− − −

−



= 


= =  =  
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9. C 

2 3 2 2

3

3

Na CO 2HC 2NaC H O CO

22mL

0,4000M
        

n 22 10 0,4000

n 8,8 10 mol

−

−

+ → + +






=  


= 

 

 

Para proporção estequiométrica dos reagentes, teremos: 

2 31 mol de Na CO 2 mol de HC

                         x 3

3

2 3

8,8 10 mol

x 4,4 10 mol

1 mol Na CO

−

−



= 

3

106g

4,4 10 mol− x

x 0,4664g

1,8656g

=

100%

0,4664g x

x 25,00%=

   

 

10. D 

Teremos: 

2 4(H SO ; 0,5 mol / L)

0,5 mol

2 4H SO

1000 mL

n

2 4H SO

3
solução de NaOH

3
total

2 4 2 4 2

3

2 4 3

20 mL

n 0,01mol

V 30 mL 30 10 L

V 20 30 50 mL 50 10 L

H SO 2NaOH Na SO 2H O

1mol 2 mol 1mol

0,01mol 0,02mol 0,01mol

0,02mol
[NaOH] 0,67 mol / L

30 10 L

0,01mol
[Na SO ] 0,20 mol / L

50 10 L

−

−

−

−

=

= = 

= + = = 

+ → +

= =


= =
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Balanceamento de equações: método redox: aprofundamentos 

 

Resumo 

 

Para balancear uma reação de oxirredução, realizam-se os seguintes passos: 

 

1. Determinar o NOX dos elementos na equação; 

2. Identificar os elementos que sofreram oxidação e redução, encontrando a variação de NOX (Δ) de cada 

um (ex.: se um elemento tinha NOX +2 e passou para +4, seu Δ será igual a 2). 

3. Multiplicar o valor de cada variação encontrada pelo número de átomos destes elementos na substância 

em que estiverem em maior número. 

4. O valor da variação total do elemento que sofreu oxidação deve ser transportado como coeficiente para 

o elemento que sofreu redução e vice-versa. 

 

Obs: A substância que deve receber o coeficiente é aquela que possui o maior número de átomos que 

efetivamente se oxidaram ou reduziram, esteja ela nos produtos ou nos reagentes. 

Obs2: Se um dos elementos que sofreu oxidação ou redução aparecer nos produtos também na sua forma 

original, ou seja, se a oxidação ou redução não tiver sido completa, o coeficiente deve ser posto na substância 

que sofreu variação de NOX. 

 

5. Terminar o balanceamento pelo método das tentativas. 

 

Como exemplo, balancearemos a seguinte reação: 

 

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

 

1. Determinar os NOX: 
+1 +7 -2       +1 -1         +1 -1      +2   -1          0       +1 -1 

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

 

2. Mn: +7 → +2    REDUÇÃO 
ΔMn = 5 

Cl: -1 → 0   OXIDAÇÃO 

ΔCl = 1 

3. Como todas as substâncias de Mn tem apenas um átomo, o ΔMn é multiplicado por 1. 
ΔMn = 5 . 1 = 5 

A substância que contém o Cl que sofreu oxidação é o Cl2, com 2 átomos, então o ΔCl deve ser multiplicado 

por 2. 

ΔCl = 1 . 2 = 2 
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4. O ΔCl é transferido como coeficiente para os compostos de Mn (os dois possuem o mesmo número 

de átomos de Mn), e o ΔMn é transferido para o Cl2, já que este contém o Cl reduzido. 

2 KMnO4 + HCl → KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2O 

5. Agora basta balancear por tentativas, na ordem: K, Cl, H e conferir se o balanceamento de O está 
correto. 

2 KMnO4 + 16 HCl → 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O 

 

O mais importante ao balancear estas reações é colocar os coeficientes nas substâncias corretas: aquelas 

que apresentaram variação de NOX e que contêm o maior número dos átomos envolvidos na reação redox. 

Balancearemos agora esta reação: 

 

K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + CO2 

 

1. Determinar os NOX: 

+1 +6  -2         +1 +3  -2      +1 +6 -2       +1 +6 -2       +3  +6 -2          +1  +6 -2      +1 -2     +4 -2 

K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + CO2 

 

2. Cr: +6 → +3    REDUÇÃO 
ΔCr = 3 

C: +3 → +4   OXIDAÇÃO 

ΔC = 1 

 

3. Como todas as substâncias de Cr tem 2 unidades deste átomo, o ΔCr é multiplicado por 2. 

ΔCr = 3 . 2 = 6 

A substância que contém mais átomos de C é o oxalato de sódio, nos reagentes, com 2 átomos, então o ΔC 

deve ser multiplicado por 2. 

ΔC = 1 . 2 = 2 

Obs: Como 6 e 2 são múltiplos, é possível simplificar os coeficientes dividindo-os por 2! 

ΔCr = 3 . 2 = 6 → 3 

ΔC = 1 . 2 = 2 → 1 

 

4. O ΔC é transferido como coeficiente para os compostos de Cr (os dois possuem o mesmo número de 

átomos de Cr), e o ΔCr é transferido para o Na2C2O4, já que este contém o maior número de C. 

1 K2Cr2O7 + 3 Na2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + 1 Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + CO2 

 

5. Agora basta balancear por tentativas, na ordem: K e Na, C e S, H e conferir se o balanceamento de O 

está correto. 

Obs: Todos os átomos de enxofre aparecem na forma de SO4
2-, então você pode balancear os íons sulfato 

como uma só espécie e todos os oxigênios contidos neste íon estarão automaticamente balanceados! 

1 K2Cr2O7 + 3 Na2C2O4 + 7 H2SO4 →  1 K2SO4 + 1 Cr2(SO4)3 + 3 Na2SO4 + 7 H2O + 6 CO2 
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Casos especiais 

- Oxidação/redução de mais de um átomo 

 
Neste caso, é preciso calcular o Δ total de oxidação (Δox) e de redução (Δred), somas dos Δ de cada 

elemento, considerando apenas os reagentes: 

 

ΔAs = (+5 - 3) . 2 = 4 

ΔS = (+6 - (-2)) . 3 = 24 

Δox = ΔAs + ΔS = 28  

 

ΔN = (+5 – 2) . 1 = 3 

Δred = ΔN + ΔS = 3  

 

Então o agente oxidante (HNO3) receberá o Δox como coeficiente e o agente redutor (As2S3), o Δred: 

 

3 As2S3 + 28 HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO 

 

O restante do balanceamento é obtido por tentativas: 

 

3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O → 6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO 

 

- Reação autorredox 

     0                         -1         +5 

Cl2 + OH− → Cl− + ClO3
− + H2O 

Em reações de desproporcionamento, em que um mesmo elemento sofre oxidação e redução, determine o Δ 

de redução e o Δ de oxidação considerando apenas os produtos, mesmo que possuam menor número do 

átomo que reage. 

 

ΔClO3 = (+5 - 0) . 1 = 5 

ΔCl- = (1 - 0) . 1 = 1 

 

Cada produto recebe o Δ do outro como coeficiente: 

Cl2 + OH− → 5 Cl− + 1 ClO3
− + H2O 

 

O restante sai por tentativas: 

3 Cl2 + 6 OH− → 5 Cl− + ClO3
− + 3 H2O 
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Exercícios 

 

1. Considere a reação representada pela equação química não balanceada: 

 

Neste processo, pode-se afirmar que  

a) o Br2 é o agente redutor.  

b) o H2SO4 é o agente oxidante.  

c) a reação é de dupla troca.  

d) para cada mol de Br2 consumido é produzido um mol de HBr.  

e) os menores coeficientes de H2S e Br2, na equação balanceada, são 1 e 4, respectivamente. 

 

 

2. Na questão a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos 

 

Após o balanceamento, com os menores coeficientes inteiros, da equação química anterior, pode-se 

afirmar:  

(01) Dois mols de MnO4 - reagem com três mols de IO3 - .  

(02) O número de oxidação do iodo, no íon periodato, é +5.  

(04) A água atua como agente redutor.  

(08) O elemento químico manganês é oxidado.  

(16) O íon permanganato atua como agente oxidante.  

(32) A reação envolve transferência de elétrons. Indique e marque a soma dos itens corretos. 

Soma: (   ) 

 

 

3. São dadas as equações químicas, não ajustadas, a seguir: 

 

Para cada uma dessas equações, determine:  

a) os seus coeficientes, considerando os menores números inteiros possíveis.  

b) o agente redutor.  

c) o agente oxidante. 
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4. Sejam as equações não equilibradas: 

 

Sobre elas, podemos, depois de equilibradas, afirmar:  

I. Ambas mostram reações de oxirredução.  

II. O peróxido de hidrogênio atua, na primeira, como redutor, e, na segunda, como oxidante.  

III. Nas duas equações, o peróxido de hidrogênio é o redutor.  

IV. A primeira equação, após balanceada, apresenta a soma dos coeficientes mínimos inteiros, para 

o segundo membro, igual a 17.  

São corretas as afirmativas:  

a) I, II e IV  

b) I, III e IV  

c) I e II  

d) I e III 

e) I e IV 

 

 

5. O peróxido de hidrogênio (H2O2) pode participar de reações de oxirredução como oxidante ou como 
redutor. Por exemplo, em meio ácido, íons dicromato Cr2O7 

2− são reduzidos a íons crômico (Cr3+) pelo 
peróxido de hidrogênio, conforme a reação representada pela equação: 

 

a) Indique a variação do número de oxidação (Nox) dos íons dicromato a íons crômico (Cr3+) e do 

oxigênio do peróxido de hidrogênio (H2O2), quando este é oxidado a oxigênio gasoso (O2).  

b) Escreva a equação química balanceada da semi-reação de redução do peróxido de hidrogênio à 

água em meio ácido. 

 

 

6. Determine, pelo método de oxirredução, os coeficientes da equação química: 

 

 

 

7. Calcular, pelo método da oxirredução, os coeficientes da seguinte equação química: 
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8. Assinale I para correto e II para errado. Seja a equação iônica abaixo: 

 

Após o seu balanceamento, com os menores números inteiros, podemos concluir que:  

(   ) o enxofre no SO3 2- se oxida;  

(   ) o coeficiente da água é 6;  

(   ) o agente oxidante é o MnO4 1- ;  

(   ) o enxofre no SO3 2- tem número de oxidação 16;  

(   ) a soma dos menores coeficientes inteiros da equação balanceada é 23 

 

 

9. Certos “bafômetros”, utilizados pela polícia rodoviária quando há suspeita de embriaguez, baseiam-

se na oxidação do etanol pelo dicromato de potássio em meio aquoso ácido. Quando há suficiente 

etanol para reduzir todo o dicromato, a cor da solução muda de laranja, Cr2O7 2– , para verde, Cr3+ . 

 

Na equação representada acima, quando corretamente balanceada, x e y valem, respectivamente,  

a) 1 e 8  

b) 1 e 10  

c) 2 e 5  

d) 2 e 10 

 

 

10. Sobre a seguinte equação química não-balanceada, 

 

pode-se afirmar que:  

(01) o HNO3 é o agente oxidante.  

(02) os produtos da reação são nitrato de zinco, nitrato de amônio e peróxido de hidrogênio.  

(04) balanceando-se a equação com os menores números inteiros possíveis, conclui-se que a soma 

dos coeficientes dos reagentes é igual à soma dos coeficientes dos produtos.  

(08) verifica-se que o zinco metálico sofre oxidação na presença de ácidos, isto é, seu número de 

oxidação varia de 0 a 21.  

(16) trata-se de uma reação de dupla troca.  

(32) nessa equação há 5 substâncias compostas.  

Soma: (   ) 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. D 

 

 

3.  
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4. A 

 

 

5.  

 
Portanto, a equação balanceada é: 
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Total de cargas positivas dos produtos = Total de cargas positivas dos reagentes = (+6)  

Sendo assim temos: 

 

 

 
6.  

 

 

7.  

 

 

8. I – II – I – II – I 

 
I. Verdadeira.  

II. Falsa. O coeficiente da água é 3.  
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III. Verdadeira.  

IV. Falsa. O enxofre no SO3 2- tem número de oxidação +4.  

V. Verdadeira 

 

9.  A 

 

Portanto, a equação balanceada é:  

 

10.   (01) Verdadeira.  

(02) Falsa. Os produtos da reação são nitrato de zinco, nitrato de amônio e água. 

 

(08) Verdadeira.  

(16) Falsa. Trata-se de uma reação de oxirredução.  

(32) Falsa. Há 4 substâncias compostas. Resposta: soma = 9. 
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Casos particulares de estequiometria: grau de pureza e rendimento: 

exercícios específicos 

 

Resumo 

 

Grau de pureza 

Quando dizemos que uma amostra está 90% pura, estamos significando que 90% da quantidade usada em 

determinado processo é de fato aquela amostra e o resto é impureza (uma outra substância “intrusa”).  

 

Assim, 100g de CaCO3 com 90% de pureza contem 90g de CaCO3 e 10g de outros compostos. Para fins 

práticos, quando uma amostra dessa é usada em uma reação, usaremos 90g e não 100g em nossos cálculos.  

 

Exemplo:  

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 

 

50g de CaCO3 50% puro sofreu decomposição, liberando certa massa de gás carbônico. Calcule e indique a 

massa referida no texto. 

 

50% de 50g = 25g (massa real de CaCO3, o resto é impureza) 

 

100g de CaCO3 -------- 44g de CO2 (referente a um mol de CO2) 

25g de CaCO3   -------- xg de CO2 

 

x = 44 x 25 / 100 = 11g  

 

Obs. Se usássemos os 50g de CaCO3, teríamos cometido um erro de cálculo, porque dentro desses 50g, 25g 

são impurezas e 25, CaCO3. 

 

Obs2. Observe que consideramos os cálculos de pureza antes de calcular a massa de CO2.   

 

Rendimento 

O conceito de rendimento também envolve uma porcentagem, porém, devemos considerar o rendimento 

após a realização de todos os cálculos.   

O rendimento indica a relação entre a quantidade obtida e a quantidade esperada. A esperada se refere aos 

cálculos teóricos, a partir da equação, e a obtida, à quantidade proveniente do experimento prático.  

 

Logo: R = quantidade obtida/ quantidade esperada 
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Vamos entender melhor usando a seguinte reação: 

 

SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(aq) 

 

80g (1SO3) produziria 98g de H2SO4 (1H2SO4) caso nada fosse adicionado à questão, ou seja, quando é 

subentendido que o rendimento da reação foi de 100%. Porém, quando o rendimento é menor do que 100%, 

devemos considerar ele ao final. Suponhamos que o rendimento seja 80%, então.  

 

Nesse caso, ao adicionarmos 80g de SO3 não obteríamos 98g (que seria 100% de rendimento), porém, 

apenas 80% dessa quantidade.  

 

Logo, 80% ou 0,8 x 98 = 78,4g (essa é a quantidade produzida realmente no sistema, diferente do valor 

esperado teórico)  

 

Repare que, usando a equação acima, a quantidade esperada é 98g, a quantidade obtida é 78,4g e o 

rendimento é 0,8 (80%). 

 

Obs. O rendimento não acontece apenas para massa, mas também para volume ou número de entidades 

químicas. 

 

Nesses casos, R = Vobtido/Vesperado  ou R = número de entidades químicas obtidas (átomo, molécula ou íon)/ 

número de entidades químicas esperadas como produto. 

 

Parece complicado, mas é apenas uma relação entre o que foi experimentalmente observado e o que era 

esperado nos cálculos estequiométricos. É muito importante na indústria, muito conhecido como balanço 

de massa.  

 

Exemplos de exercícios, dicas 

Lembretes para resolução das questões 

O rendimento deve ser considerado ao final dos cálculos, estes feitos considerando-se um rendimento de 

100% do produto. 

 

O rendimento, R, é definido como a relação entre a quantidade de produto adquirida em uma determinada 

reação e a quantidade calculada pela equação química (que seria a quantidade ‘esperada’).  

 

R = Quantidade Obtida / Quantidade Esperada  

 

Onde a quantidade pode estar em diversas unidades, como: massa, mol, volume ou número de entidades 

químicas (átomos, moléculas, íons). 

 

Exemplo: 80% 
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O que significa esse valor de rendimento? Que 80% do esperado, pelos cálculos, na reação, foi obtido.  

 

Pensemos pela reação abaixo, de decomposição da amônia, para otimizarmos nossas concepções: 

 

2NH3(g) ⇌ N2(g) + 3H2(g) 

 

Se soubéssemos que 2mol de NH3 reagiram, esperaríamos 1mol de N2 e 3mol de H2 como produto, correto? 

A equação nos ‘diz’ isso. Estes dois valores seriam considerados 100% de rendimento da reação. Se 

convertêssemos esses valores para massa (usando a massa molar como fator de conversão) ou número de 

moléculas (usando o número de Avogadro como fator de conversão) de N2 ou H2, teríamos a quantidade 

esperada nessas duas unidades. 

 

Se tivéssemos, suponha, 50% de rendimento, entendemos que metade do esperado, de fato, foram 

produzidos. Ou seja, de 1mol esperado de N2, obtemos apenas 0,5mol (pode ter acontecido algum problema 

na reação ou apenas esse é o rendimento natural dela). E o H2? Obteríamos, considerando 50% de rendimento, 

apenas 1,5mol (dos 3 esperados pela estequiometria da reação).  

 

Para finalizar esse trecho do resumo, uma analogia. Lembre-se que estequiometria é sinônimo de proporção 

entre reagentes e produtos, assim como a proporção (“estequiometria”) dos ingredientes em uma receita de 

bolo. Nesse contexto, poderíamos comparar a equação química à receita, sem ela não teríamos as 

informações de quantidade para fazer o bolo.  
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Exercícios 

 

1. A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação: 
 

 

Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 g de nitrato 

cúprico, sabendo-se que este apresenta 75% de pureza em Cu(NO3)2.  

Dados: massas atômicas: N = 14 ; O = 16 ; Cu = 64 

 
 

2. O inseticida DDT (massa molar = 354,5 g/mol) é fabricado a partir de clorobenzeno (massa molar = 

112,5 g/mol) e cloral, de acordo com a equação:  

 

Partindo-se de uma tonelada (1 t) de clorobenzeno e admitindo-se rendimento de 80%, a massa de 

DDT produzida é igual a: 

a) 1,575 t  

b) 1,260 t  

c) 800,0 kg  

d) 354,5 kg  

e) 160,0 kg 

 
 

3. Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, 

é necessário extrair-se e tratar-se 1,0 tonelada de minério. Assim, o rendimento (dado em % em 

massa) do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de:  

a) 0,10 %.  

b) 0,15 %.  

c) 0,20 %.  

d) 1,5 %.  

e) 2,0 % 

 

 

4. O minério usado para a fabricação do ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% 
de óxido de ferro III. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse 
minério?  
Dados: C = 12 ; O = 16 ; Fe = 56. 
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5. O cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento (cromação) de algumas 

peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação a seguir: 

 

Partindo-se de 15,2 gramas de Cr2O3 e admitindo-se que este processo tem um rendimento de 75 %, 

a massa produzida de cromo é igual a:  

a) 11,8 g.  

b) 10,4 g.  

c) 13,8 g.  

d) 15,2 g.  

e) 7,8 g. 

 

6. sulfato de cálcio é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de 

cloreto de cálcio e de sulfato de sódio. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela 

reação de 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando-se que o 

rendimento da reação é igual a 75 %.  

a) 56 g.  

b) 136 g.  

c) 272 g.  

d) 204 g.  

e) 102 g. 

 

 

7. nitroglicerina - comumente denominada trinitrato de glicerila - é um poderoso explosivo, instável ao 

calor e ao choque. É produzida em condições controladas por reação entre o glicerol e o ácido nítrico 

sob catálise de ácido sulfúrico. O processo é representado pela reação a seguir:  

 

Em um experimento, 25,0 g de glicerol (C3H8O3) foram tratados com excesso de ácido nítrico, obtendo-

se 53,0 g de trinitrato de glicerila (C3H5N3O9). O percentual de rendimento dessa reação é, 

aproximadamente:  

a) 6%  

b) 12%  

c) 27%  

d) 56%  

e) 86% 
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8. A massa de 28 g de ferro impuro, atacada por ácido clorídrico em excesso, produziu 8,96 litros de 

hidrogênio, nas CNTP. Sendo as massas atômicas Fe = 56, H = 1 e Cℓ = 35,5, pode-se dizer que o teor 

de ferro no material atacado era de:  

a) 20%  

b) 45%  

c) 89,6%  

d) 50%  

e) 80% 

 

 

9. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de 

preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os três R (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar). Dentro desta premissa, o Brasil lidera a reciclagem do alumínio, permitindo 

economia de 95 % no consumo de energia e redução na extração da bauxita, já que para cada kg de 

alumínio são necessários 5 kg de bauxita. A porcentagem do óxido de alumínio (Aℓ2O3) extraído da 

bauxita para produção de alumínio é aproximadamente igual a  

a) 20,0 %.  

b) 25,0 %.  

c) 37,8 %.  

d) 42,7 %.  

e) 52,9 %. 

 

 

10. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com o monóxido de carbono, 

produzindo zinco elementar e dióxido de carbono, segundo a equação: 

 

 

Considere que a amostra de ZnO tenha 60 % de pureza. Nessas condições, para cada mol de zinco 

produzido, a massa de ZnO(s) impuro utilizado, em gramas, é aproximadamente igual a:  

Dados: Zn = 65,4; O = 16.  

a) 135,0  

b) 113,0  

c) 81,0  

d) 49,0 
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Gabarito 

 

1.  

 

 

2. B 

 

 

3.  

 

 

4. B 

1000 Kg – 100% 

   1,5 Kg – x% 

X = 0,15% 
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5. E 

 1 mol de Cr2O3 – 2 mol de Cr 

             152g     --  104g 

            15,2 g   --  x 

X = 10,4g de Cr 

 

10,4g – 100% de rendimento 

Y        -- 75% de rendimento 

Y = 7,8g de Cr 

 

6. D 

CaCl2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2 NaCl 

1 mol           -----     136g 

2 mols         ------    272g 

 

272g – 100% de rendimento 

Xg    -- 75% de rendimento 

 

X = 204g 

 

7. e 

Glicerol ---------- Trinitrato de glicerina 

92g   -------------------- 227g 

 25g -------------------- X 

X = 61,7g 

 

61,7 g --- 100% 

 53g  --- y 

Y= 86% 

 

8. E 
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9.  

 

 

 

 

10. A 

 81,4g (1mol) de ZnO – 1 mol de Zn 

 

81,4g – 60% 

 X – 100% 

 

X = 135g 
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Casos particulares de estequiometria: reagente limitante e excesso: 
exercícios específicos 
 

Exercícios 

 

1. Um dos efeitos da chamada “chuva ácida” causada pelo SO2(g) lançado na atmosfera, é a 

transformação do mármore, CaCO3 , em gesso, CaSO4 , que pode ser representado pelas seguintes 

equações: 

 

Calcule a quantidade máxima de gesso que pode ser formada partindo de 300g de SO2 e 400g de 

CaCO3. Admita que o O2 esteja em quantidade ideal. 

 

 

2. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição 
de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações correspondentes são as que seguem: 

 

São colocados para reagir 840g de CaO, 840g  de Al2SO4 e quantidade ideias de água. Sabe-se que um 

dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, qual a massa aproximada que sobrará 

do reagente em excesso? 

  

 

3. Partindo de 100g de CaCO3 e 100g de SO2, calcule a massa máxima de dióxido de carbono formada e 
cite qual reagente é o limitante e qual esta em excesso. 

 

 

4. O álcool etílico, C2H5OH, usado como combustível, pode ser obtido industrialmente pela fermentação 
da sacarose, representada simplificadamente pelas equações: 

 

Partindo-se de uma quantidade 500 kg de sacarose 30kg de água, calcule a massa de álcool obtida 

em kg. 
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5. Um dos métodos de obtenção industrial do ácido sulfúrico parte da ustulação da pirita, de acordo com 
as reações representadas a seguir. 

 

Calcule a quantidade máxima de Fe2O3 em gramas produzidas partindo de 480g de FeS2 e 162g de 

água. Adote que foram colocadas quantidade ideais de oxigênio molecular 

 
 

6. Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por: 

 

Admitindo que a reação possua quantidade ideias de O2  e que são colocadas para reagir massas 

iguais de Fe2O3 e C igual a 140g, calcule quanto sobrará do reagente em excesso. 

 

 

7. A obtenção de zinco a partir do seu minério (ZnS) é feita em duas etapas: na primeira, o sulfato de 

zinco é transformado em óxido e, na segunda o óxido é reduzido a zinco metálico. As reações são: 

 

Sendo que foram colocados para reagir 100g de cada reagente calcule a quantidade máxima de zinco 

metálico que pode ser obtida. 

 

 

8. Na sequência de reações: 

 

Se partirmos de 10 mols de Na2O e 10 mols de H3PO4, obteremos:  

a) 10 mols de H2O  

b) 20 mols de H2O  

c) 40/3 mols de Na3PO4  

d) 15 mols de Na3PO4  

e) 20 mols de Na3PO4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Química 
 

9. Os combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, apresentam impurezas, dentre elas o enxofre. Na 

queima desses combustíveis, são lançados na atmosfera óxidos de enxofre que, em determinadas 

condições, são oxidados e, em contato com a umidade do ar, se transformam em ácido sulfúrico. Este 

último precipita sob forma de “chuva ácida”, causando sérios danos ao meio ambiente. Estes 

fenômenos estão representados pelas equações abaixo 

 

A massa de ácido sulfúrico formada com a queima total de 12,8 kg de carvão contendo 2,5% em massa 

de enxofre será igual a:  

a) 0,32 kg  

b) 0,64 kg  

c) 0,98 kg  

d) 1,28 kg  

e) 1,32 kg 

 

 

10. Industrialmente, o ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico) é produzido pela fermentação da glicose 

por bactérias do gênero Lactobacillus. Para evitar a inibição do bioprocesso pelo ácido láctico, à 

medida que é formado, o ácido é neutralizado pelo carbonato de cálcio, o qual é previamente 

adicionado ao meio reacional. As reações de formação do ácido e da sua neutralização são 

representadas pelas equações a seguir: 

 

Calcule o número de mols de glicose que em um processo de obtenção de ácido láctico, conforme o 

esquema apresentado, gera 6.720 L de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Admita 

que este gás apresenta comportamento ideal. 
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Gabarito 

 

1. Reção global 

2 SO2 + O2 + 2 CaCO3 → 2 CaSO4 + 2 CO2 

2x 64g -----------------2x 100g 

      X ----------------------400g 

X= 256g de SO2. Como esta quantidade (ideal) esta abaixo da real, concluímos que este é o reagente em 

excesso. 

 

2 SO2 + O2 + 2 CaCO3 → 2 CaSO4 + 2 CO2 

                                    2x 100g --------- 2x 136g 

                                          400g --------- Y 

Y = 544g de CaSO4 

 

2. Reação global 

3 CaO + 3 H2O + Al2(SO4)3 → 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 

3x 56g ---------------------------342g 

X -----------------------------------840g 

X = 412,6 g de CaO serão consumidos 

R: 840 – 412,6 = 427,4g de CaO não serão consumidos 

 

3. Reação global 

CaCO3 + SO2 → CaSO4 + CO2 

100g ------- 64g ------------------------44g 

X -------------100g 

X = 156,25g 

Logo, R. limitante → CaCO3; R. em excesso → SO2 

 

CaCO3 + SO2 → CaSO4 + CO2 

100g ------------------------------------44g 

Massa máxima de CO2 formada: 44g 

 

4. Reação global 

C12H22O11 + H2O → 4 C2H5OH + 4 CO2 

342g --------------18g 

500kg ------------- X 

X = 26,31 Kg de água → Reagente em excesso 

 

Logo, 

C12H22O11 + H2O → 4 C2H5OH + 4 CO2 

342g --------------------------4x 46g 

500kg --------------------------W 

W = 269 Kg de C2H5OH 
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5. Reação global 

4FeS2 + 15 O2 + 8 H2O  → 2 Fe2O3 + 8 H2SO4 

4x 120g--------------------8x 18g 

480g ------------------------Y 

Y = 144g de H2O 

H2O → Reagente em excesso 

FeS2 → Reagente limitante 

 

4FeS2 --- 2 Fe2O3 

4x 120g --------2x 160g 

480g ---------------W 

W= 320g de Fe2O3 

 

6. Reação global: 

2Fe2O3 + 6 C + 3 O2 → 4 Fe + 6 CO2 

2x 160g ------ 6x 12g 

140g ------------ W 

W = 31,5g de C serão consumidos 

Logo restará: 140 – 31,5 = 108,5g de C 

 

7. Reação global 

ZnS + 3/2 O2 + C → Zn + CO + SO2 

97g --------48g --------12g  ----65g 

100g ------- X -----------Y 

X = 49,5g de O2 

Y= 12,4g de C 

Com isso concluímos que ZnS é nosso reagente limitante. Logo, 

 97g de ZnS ------- 65g de Zn 

100g  --------------------W 

W = 67g de Zn serão produzidos 

 

8. Reação global 

3 Na2O + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2O 

3 mols ------ 2 mols ------------ 2 mols -------------3 mols 

10 mols --------X 

X = 6,67 mols  de ácido fosfórico →  Reagente em excesso 

 

3 Na2O + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2O 

3 mols ------- 2 mols ---------------2 mols -----------3 mols 

10 mols ------ 6,67 mols ----------- 6,67 mols ---- 10 mols 
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9. C 

Reação global: 

S + 3/2 O2 + H2O → H2SO4 

32g---------------------------------98g 

2,5% de 1,8 Kg ------------------X 

X = 0,98Kg de ácido sulfúric 

 

10. nas CNTP 1 mol – 22,4L 

                          X mol   -   6720L 

X= 300 mols de CO2 

Como a proporção entre CO2 e de glicose é 1:1 → 300 mols de glicose 
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Principais erros na dissertação 

Resumo 

 

Dando continuidade ao conteúdo das aulas anteriores sobre estrutura de ideias e parágrafos para a escrita 

da redação, sendo mostrado o que deve ser feito para garantir uma boa nota, trouxemos para você o que é 

necessário ser evitado para não perder pontos nas competências do ENEM.  

 

Se errar, é zero! 
 

Antes de tudo, é importante destacar cada um dos probleminhas que podem zerar a sua nota de redação: 

 

● Fuga ao tema 

 

Fugir ao tema, no ENEM, é um dos erros mais graves que deve ser evitado. De certa maneira, já é de se esperar 

um cuidado por parte do aluno com relação a isso. Porém, muitas vezes, as diversas limitações levantadas 

pela frase-tema podem confundir o aluno e, obviamente, levá-lo à fuga. Por isso, é importante tomar alguns 

cuidados, como ler a proposta e os textos de apoio se possível mais de uma vez e, como aprendemos na aula 

de planejamento de texto, identificar os comandos da proposta. Vamos ver um exemplo de parágrafo fora do 

tema. 

 

Tema: Os entraves da reciclagem no Brasil 

 

Desenvolvimento 1 

Em primeiro lugar, é necessário destacar as consequências dessa cultura de negligência, hoje, no país. Isso 

porque a ausência dessa prática é prejudicial não só para o andamento de uma economia mais barata, mas 

também para a alimentação de um comportamento sustentável por parte da população. Uma vez que o 

Estado, responsável por dar as ferramentas para a prática de reciclagem eficiente, não entrega a infraestrutura 

correta, o sentimento de consciência ambiental não se desenvolve na sociedade. Ainda que existam 

orientações na escola com relação a atitudes de cuidado com o meio - o que, ainda hoje, não acontece -, a 

ausência de uma base estatal que dê os caminhos necessários - como um bom sistema de coleta seletiva, 

por exemplo - atrapalha essa conscientização tão exigida. 

 

Note que o parágrafo, apesar de ser interessante e bem consistente, não fala do tema por completo. Há, na 

verdade, um grande erro com relação ao recorte sugerido pela proposta, que fala de "entraves da reciclagem" 

e encontra um parágrafo sobre as consequências dessa prática. A fuga, no ENEM, é perigosa e é necessário 

que o candidato esteja atento a isso. 
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● Fuga ao gênero textual 

 

O gênero exigido no Exame é o texto dissertativo-argumentativo. Isso significa que qualquer redação que fuja 

ao modelo de dissertação e/ou que não apresente um posicionamento claro - e bem defendido - estará fora 

desse tipo e, consequentemente, receberá zero. Veja um exemplo: 

 

Tema: Desastres ambientais: qual o preço do desenvolvimento? 

Desenvolvimento 1 

Em primeiro lugar, é importante lembrar o ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em 2015. O rompimento de 

uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale, causou uma tragédia que feriu e até matou 

muitas pessoas, tornando-se um dos grandes desastres ambientais do Brasil dos últimos anos. Até hoje, corre 

um processo que verifica a negligência por parte da empresa e as consequências disso. 

 

Em uma primeira análise, percebe-se, claramente, que o parágrafo é expositivo, fugindo ao tipo textual, uma 

vez que trabalha, apenas, com fatos, deixando de lado qualquer posicionamento com relação ao tema, 

relembrando textos jornalísticos ou notícias. O autor apenas cita e conta o ocorrido em Mariana e não dá sua 

opinião com relação ao tema dos desastres ambientais, esquecendo de apresentar o seu questionamento 

sobre a problemática (tese).  

 

Problemas comuns em redações de vestibulandos 

 
● Parágrafo de introdução sem tese 

 

Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo contemporâneo 

Introdução 

 

Os candidatos Brizola e Maluf marcaram a eleição para presidente de 1989, onde ambos se ofenderam. Hoje 

em dia, nada é diferente pois, os debates presidenciais mostram como as palavras podem definir o 

posicionamento das pessoas, principalmente através das redes sociais onde elas fazem críticas sem se 

preocupar com os outros indivíduos.  

 

Note que, no parágrafo, não há qualquer posicionamento por parte do autor. Há, apenas, uma 

contextualização sobre a temática proposta, criada a partir de uma alusão histórica. É necessário que o 

parágrafo introdutório apresente uma tese sobre o tema proposto. Essa opinião será defendida ao longo do 

texto, no desenvolvimento. 
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● Texto com um só parágrafo de desenvolvimento 

 

O raciocínio, aqui, é simples: se cada parágrafo de desenvolvimento defende, exclusivamente, um argumento, 

faz sentido a ideia de que um só parágrafo - consequentemente, um só argumento - não é o bastante para 

defender uma tese, certo? Dessa forma, é interessante que o aluno desenvolva, pelo menos, dois parágrafos 

argumentativos, a fim de convencer o leitor com opiniões bem apresentadas e, é claro, fundamentadas.  

 

● Texto com cópia fiel da coletânea 

 

Na prova do ENEM, é muito importante que você tome certo cuidado com a construção do seu texto e as 

informações retiradas da coletânea. Isso não significa que haja qualquer pecado em interpretar e aplicar à 

sua redação os argumentos e posicionamentos dos textos motivadores. Porém, copiar literalmente 

informações da coletânea, no ENEM, é totalmente proibido. Portanto, evite trazer essas informações diretas 

para o texto. Também é importante dizer que, para o ENEM, as linhas com cópia são desconsideradas. É bom 

lembrar, também, que, se, com as linhas desconsideradas, o texto tiver menos de 8 linhas, a prova será zerada 

automaticamente. 

 

● Parágrafo de conclusão em tom de desenvolvimento 

 

Um dos mais frequentes erros nas redações de vestibulandos é a construção de parágrafos de conclusão que, 

pelas ideias apresentadas, parecem muito mais um trecho argumentativo do texto - e, consequentemente, 

parte do desenvolvimento. É comum que os alunos resolvam argumentar nesse último parágrafo - deixando 

de lado, totalmente, funções importantes, como a retomada da tese e as próprias propostas de intervenção. 

Para que o aluno evite esse erro, indicamos, sempre, a necessidade de se apresentar um conectivo conclusivo 

- normalmente, uma conjunção, como o "portanto", deixando claro o fim do texto. 

 

● Parágrafo com apenas um período 

 

É comum, na produção de um parágrafo, que o aluno, em um trabalho de pontuar bem suas ideias, usando 

vírgulas e travessões, finalize menos períodos e, consequentemente, produza blocos de textos com apenas 

uma frase. Isso é um problema de coesão textual e precisa ser tratado. Veja um exemplo de parágrafo de 

desenvolvimento sobre o tema "O livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas 

de leitura": 

 

Ainda assim, é indispensável destacar as vantagens da adoção dessas novas ferramentas, além da alta 

capacidade de armazenamento e do acesso facilitado em qualquer hora e lugar, o preço dos textos 

digitalizados é muito mais baixo, uma vez que que o processo de produção também é mais barato; há livros 

físicos que chegam a custar três vezes o valor da sua versão virtual, o que justifica a dificuldade de manter 

um hábito de leitura na nossa sociedade; no mesmo caminho, a concorrência cada vez maior nesse mercado 

tem permitido a redução do preço dos aparelhos de leitura digital, facilitando ainda mais a compra, a venda e 

é claro a fidelização do leitor. 
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Apesar do uso do ponto e vírgula, é possível perceber que o parágrafo só tem um período, o que deixa a sua 

construção e leitura, obviamente, confusas. É importante revisá-lo, então, e reestruturá-lo, usando as regras 

de pontuação que aprendemos em aula. 

 

● Propostas pouco detalhadas 

 

Na construção de propostas de intervenção, é essencial detalhar cada um dos pontos apresentados, além de 

deixá-los muito ligados aos argumentos utilizados no texto. Veja o exemplo abaixo: 

 

Tema: Como lidar com o sedentarismo infantil no Brasil? 

 

Conclusão 

Nesse sentido, providências precisam ser tomadas, buscando garantir uma melhor qualidade de vida para 

essa geração engaiolada. É preciso estipular e ensinar a ter limites, além de incentivar as crianças a saírem 

de frente da TV. Apenas assim poderemos ajudar essa geração a superar a apatia e as expectativas criadas 

sobre ela. 

 

É fácil perceber que as propostas estão muito utópicas, sem qualquer detalhamento. É necessário dizer não 

só o que pode ser feito, mas também como algo pode ser resolvido e, é claro, quem pode tomar essas medidas. 

 

Erros mais comuns por competência  

 

● Competência 1: Uso do acento - especialmente o grave, indicativo de crase - e construção dos períodos. 

● Competência 2: Fuga ao tema, fuga ao tipo textual, restrição (especificar muito a proposta) ou 

tangenciamento (não seguir, por exemplo, os comandos da proposta). 

● Competência 3: Argumentação previsível (restrita aos pontos usados pela coletânea) ou pouco 

organizada (não há, claramente, um posicionamento defendido). 

● Competência 4: Períodos longos e uso pouco variado dos conectivos. 

● Competência 5: Propostas utópicas ou pouco detalhadas. 
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Exercícios 

 

Tema: Conceito de família no século XXI 

 

Analise a redação abaixo: 

 

Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos, esses são só alguns dos 

possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, titias” parecem 

ter ficado na letra dos Titãs. 

Recentemente, a Câmara dos Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto da 

Família”, que legitima apenas a união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara mostrou que 

53% das pessoas concordam com essa definição. Embora muito já se tenha conquistado, para uma parcela 

representativa da população, o modelo tradicional é o que representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. Crianças que 

têm famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. Frequentemente, são noticiados 

casos de agressões a filhos de casais gays. A história mais recente teve um final trágico: a morte de um 

menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. Os adolescentes que o agrediram são o reflexo de 

uma sociedade que ainda não aceita o diferente e acha que preconceito é questão de opinião. 

Fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição 

familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se estender aos mais variados ambientes sociais. 

Enquanto essas novas configurações continuarem a ser ocultadas, nunca serão representadas. Porque 

família não é tudo igual, o que muda é muito mais que o endereço. 

 

 

1. De um modo geral, como pode ser avaliada a relação do texto com o tema? Quais exemplos podem ser 
trazidos para exemplificar esta avaliação? 

 

2. Pensando nas competências que garantem uma nota zero inicialmente, qual é (quais são) os erros que 
aparecem texto? 

 

3. Sobre o início do desenvolvimento da redação, onde está a incoerência do dado apresentado no segundo 
parágrafo? 

 

4. Quanto à veracidade das informações passadas no texto, mecanismo de comprovação de argumentação, 
como poderia ser descrito os erros presentes no terceiro parágrafo? 

 

5. Finalizando a redação, comentamos sobre a importância da clareza da conclusão. Aponte os erros 
presentes na construção deste parágrafo que deve conter uma proposta de intervenção.  

 

6. Sugira os ajustes no texto acima. 
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Analise os dois textos abaixo  

 

Tema 1: A questão do índio no Brasil contemporâneo 

 

Na tão lembrada Carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão mais famoso da nossa história, contava 

sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de soberania, precisava ser civilizado, os índios; 

estamos enganados, porém, se pensamos que não herdamos esse olhar, e que convivemos com esse povo 

de maneira diferente.  

Portanto, é necessário encarar o fato de que nós, os brasileiros do século XXI, ainda pensamos como 

os portugueses do século XVI quando subjugamos a cultura indígena, considerando-os selvagens e colocando 

em segundo plano a sua participação na sociedade. Desse modo, nos colocamos como centro, e a eles como 

bárbaros, mais de 300 anos após a colonização. 

A bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua atividade comercial 

– a agricultura e a pecuária. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o avanço de qualquer 

tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na causa indígena, de assegurar o direito de existência 

desses povos.  Há alguns anos escutamos falar da tribo Guarani-Kaiowá, que é um dos inúmeros exemplos 

de tribos indígenas que perderam grande parte das terras e que ainda realizam trabalho escravo nos grandes 

latifúndios dos ruralistas Brasileiros como tentativa de sobrevivência. 

É preciso que nós lutemos e agreguemos à luta dos povos indígenas pela sobrevivência. Assim, 

sanaremos a dívida dos nossos colonizadores, devolveremos a casa aos inquilinos, e garantiremos que todo 

dia voltará a ser dia do índio. 

 

Tema 2: O papel da literatura na formação dos valores da sociedade 

 

A literatura é indispensável a quem quer que seja, pois contribui não somente com o enriquecimento 

intelectual e cultural, mas também desenvolve o senso crítico e amplia a visão de sociedade. 

Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no 

entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas 

obras são expostas as mais diversas condições humanas e segundo o crítico literário Roland Barthes, as 

dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. 

Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o 

seu redor. 

A leitura de obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina, de João Cabral 

de Melo Neto, permite aos alunos o contato com histórias às vezes até diferentes das suas, mas que, mesmo 

se tratando de ficções, não deixam de retratar realidades diversas. 

É válido destacar, também, que repensar a sociedade e questionar valores foi e continua sendo a 

preocupação de muitos escritores.  

Cabe ao poder público garantir acesso às produções literárias, investindo em construções de espaços 

de leitura como as bibliotecas; compete à escola formar leitores críticos e capazes de refletir a respeito do 

universo no qual estão inseridos; à mídia difundir os conhecimentos literários por meio dos mais diversos 

formatos e linguagens.  
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TEXTO 1 

7. No primeiro texto, aponte as incoerências quanto à gramática e a semântica. 

8. Como pode ser caracterizada a introdução do texto 1? 

9. Qual é a relação dos parágrafos de desenvolvimento com o embasamento de argumentos? 

10. Quanto à conclusão, como pode ser caracterizada? 
 

TEXTO 2 

11. Como pode ser avaliada a introdução do texto 2? 

12. Quanto aos parágrafos de desenvolvimento, quais são suas caracterizações? 

13. Na conclusão, como pode ser vista a síntese de ideias mais proposta de intervenção? 

14. Como pode ser interpretado os dois textos quanto à compreensão do tema? 

15. Sugira ajustes para cada um dos problemas apontados, nos dois textos. 
 

 

Questão Contexto 

 

Para contextualizar você, aluno, a compreender mais os principais erros de uma dissertação, selecionamos 

uma tirinha contexto sobre a competência 1 do ENEM, relacionando aos desvios da norma culta. Analisar e 

demonstrar quais são os desvios comentados pela garota e que devem ser evitados na hora da prova.  
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Gabarito 

 

1. Com relação ao tema, espera-se que haja um parágrafo ligado a outros modelos familiares - como na 

presença de mães solteiras. Com uma argumentação pouco abrangente, as referências do texto ficam 

limitadas e a fundamentação, consequentemente, pouco além dos textos motivadores. Há, também, uma 

tese pouco clara, deixando o texto com um posicionamento fraco e, consequentemente, pouco 

convincente. 

Avaliando a competência de gênero textual, percebe-se uma entonação narrativa no primeiro parágrafo, 

apesar de não demonstrar um erro quando se trata de introdução, é necessário ressaltar que não há 

embasamento no que foi apresentado, além da desconexão com a tese. Assim, pode ser visto em “Os 

tempos de só “papai, mamãe, titias” parecem ter ficado na letra dos Titãs.” que o autor teve a intenção de 

delimitar o que é o conceito de família, todavia havia a necessidade de um aprofundamento no 

conhecimento geral (música) trazido para relacionar com a tese. 

 

2. A falta de entendimento por completo do tema, uma vez que a todo momento o autor tenta abranger todas 

as competências de nova família, todavia não apresenta coerência e clareza sobre o que quer ser dito. 

Assim, tangencia a problemática.  

 

3. O segundo parágrafo está expositivo. Não há um tópico frasal bem definido. Há, apenas, exposição de 

informações sobre um projeto de lei. 

 

4. É muito importante apresentar os dados ou a fonte de uma notícia, assim, desenvolvê-la por completo 

quando em um texto dissertativo-argumentativo. Portanto, seria necessário desenvolver de onde foi tirada 

a informação da morte do menino de 14 anos e, possivelmente, trazer mais dados sobre o acontecimento.  

 

5. Deve ser apresentado onde deve ocorrer os meios de intervenção, com qual finalidade e atingindo qual 

público (sendo esse específico ou não) alvo.  

 

6. Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns dos 

possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, titias” 

parecem ter ficado na letra dos Titãs. Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de fato, essa 

nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. 

Apesar das visíveis mudanças, o conservadorismo ainda é latente na sociedade civil. Por trás do famoso 

discurso “respeito, mas não acho normal”, perpetua-se o preconceito. Recentemente, a Câmara dos 

Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto da Família”, que legitima apenas a 

união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara mostrou que 53% das pessoas 

concordam com essa definição. Embora muito já se tenha conquistado, para uma parcela representativa 

da população, o modelo tradicional é o que representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. Crianças que têm 

famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. Frequentemente, são noticiados 

casos de agressões a filhos de casais gays. A história mais recente teve um final trágico: a morte de um 
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menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. Os adolescentes que o agrediram são o reflexo 

de uma sociedade que ainda não aceita o diferente e acha que preconceito é questão de opinião. 

Além disso, devem-se considerar, também, as demais estruturas familiares. Antigamente, a mulher 

divorciada estava fadada à solidão, pois não era aceita socialmente. Hoje, há inúmeros casos de mulheres 

que são chefes de família, solteiras e mães independentes. Apesar de sofrerem menos com o preconceito, 

elas ainda encaram desafios diários. No âmbito jurídico, muitas conquistas já foram alcançadas, mas, 

culturalmente, ainda há um longo caminho a percorrer para que o patriarcalismo institucionalizado dê 

espaço à pluralidade da nova representação familiar. 

Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da 

instituição familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se estender aos mais variados 

ambientes sociais. A escola, enquanto instituição socializadora, é responsável por naturalizar essa nova 

face, promovendo o respeito e a integração. O governo, por sua vez, precisa criar meios eficazes de 

punição aos casos de intolerância. Enquanto essas novas configurações continuarem a ser ocultadas, 

nunca serão representadas. Porque família não é tudo igual, o que muda é muito mais que o endereço 

 

7. Vírgula errada antes de "contava"; vírgula errada antes de "e que". Período muito comprido entre "Na tão 

lembrada" e "diferente".  

 

8. A tese não está tão bem definida, apenas é entendido que ocorreu uma mudança do período que foi 

contextualizado para os dias atuais, dessa forma, deve haver uma maior abrangência no contexto-

problemática. 

 

9. D1: Conectivo conclusivo no início do desenvolvimento. "Subjugamos". O parágrafo pode ser mais 

consistente - usando, por exemplo, uma ilustração, exemplificação. 

D2: Parágrafo expositivo, com ausência de opinião/tópico frasal. 

 

10. Conclusão: Proposta utópica, pouco detalhada. Não há qualquer noção de "como" e "quem" pode resolver 

o problema. 

 

11. Introdução: Apesar da tese, não há uma contextualização bem definida. 

 

12. D2: Novamente, há, apenas, exemplos, sem qualquer posicionamento. 

D3: Há, apenas, tópico frasal, sem comprovação/fundamentação. 

 

13. Conclusão: Não há retomada da tese ou fechamento. O parágrafo só mostra propostas, não evidenciando, 

então, que é um parágrafo de conclusão. 

 

14. Ambos os textos têm a percepção da temática, todavia, as falhas nos conjuntos de coerência, coesão e, 

sobretudo, dificuldade de organização de ideias, dificultam o entendimento completo do corretor sobre o 

que está sendo dito.  
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15. Tema 1: A questão do índio no Brasil contemporâneo 

 

Na tão lembrada Carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão mais famoso da nossa história contava 

sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de soberania, precisava ser civilizado: os índios. 

Estamos enganados, porém, se pensamos que não herdamos esse olhar, e que convivemos com esse povo 

de maneira diferente. Nossos colonizadores fizeram o trabalho sujo do genocídio, mas nós contribuímos para 

que a situação não pudesse ser revertida. Os povos indígenas, então, uma vez despidos de voz e terra, 

continuam, dia após dia, sendo dizimados. É preciso fazer o caminho inverso ao que trilhamos um dia e 

repensarmos a nossa posição de soberania. 

Em primeiro lugar, é necessário encarar o fato de que nós, os brasileiros do século XXI, ainda 

pensamos como os portugueses do século XVI quando subjulgamos a cultura indígena, considerando-os 

selvagens e colocando em segundo plano a sua participação na sociedade. Desse modo, nos colocamos 

como centro, e a eles como bárbaros, mais de 300 anos após a colonização. Prova disso é o fato de 

classificarmos, popularmente, nossa língua como oficial, enquanto as deles são dialetos, assim como a nossa 

cultura é classificada rica e civilizada, enquanto a deles é considerada folclore por muitos de nós. 

A questão cultural não é, contudo, o único problema. Além de tudo, os índios brasileiros ainda têm de 

lutar pela terra. Isso porque a bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua 

atividade comercial – a agricultura e a pecuária. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o 

avanço de qualquer tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na causa indígena, de assegurar o 

direito de existência desses povos.  Há alguns anos escutamos falar da tribo Guarani-Kaiowá, que é um dos 

inúmeros exemplos de tribos indígenas que perderam grande parte das terras e que ainda realizam trabalho 

escravo nos grandes latifúndios dos ruralistas Brasileiros como tentativa de sobrevivência. 

Essa é, portanto, uma situação que não podemos mais sustentar. Encarar os índios como intrusos, 

negando-os terra, voz e identidade, não pode mais ser uma prática da nossa sociedade. É preciso que nós 

lutemos e agreguemos à luta dos povos indígenas pela sobrevivência. Para tanto, é necessário que, 

primeiramente, o governo impeça a agricultura e a pecuária de avançar para essas terras, garantindo a vida e 

o sustento desses povos. Uma vez tendo esses direitos básicos garantidos, fica mais fácil conservar e difundir 

sua cultura através dos trabalhos das ONGs brasileiras. Assim, sanaremos a divida dos nossos colonizadores, 

devolveremos a casa aos inquilinos, e garantiremos que todo dia voltará a ser dia do índio. 

 

Tema 2: O papel da literatura na formação dos valores da sociedade 

 

Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a 

função humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo 

educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que seja, 

pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o senso 

crítico e amplia a visão de sociedade. 

Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no 

entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas 

obras são expostas as mais diversas condições humanas e segundo o crítico literário Roland Barthes, as 

dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. 

Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o 

seu redor. 
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Ao ser considerado o contexto escolar, a literatura deve ter especial atenção, uma vez que alguns 

autores, nas mais diversas épocas, levantaram em suas obras discussões sociais que ainda se mantém atuais. 

A leitura de obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo 

Neto, permite aos alunos o contato com histórias às vezes até diferentes das suas, mas que, mesmo se 

tratando de ficções, não deixam de retratar realidades diversas. 

É válido destacar que repensar a sociedade e questionar valores foi e continua sendo a preocupação 

de muitos escritores. No realismo, por exemplo, movimento artístico e cultural que se desenvolveu na metade 

do século XIX, a abordagem de temas sociais permeou muitos escritos. Diversos romances tinham como 

ponto de partida e de discussão as denúncias sociais, trazendo à tona a realidade dos marginalizados. 

Buscavam, com isso, retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações; chamaram a atenção para 

a necessidade de tratar a todos de maneira igual, sem nenhuma distinção. 

Fica evidente, portanto, que a literatura é essencial a todos. Para maximizar o seu potencial, cabe ao 

poder público garantir acesso às produções literárias, investindo em construções de espaços de leitura como 

as bibliotecas; compete à escola formar leitores críticos e capazes de refletir a respeito do universo no qual 

estão inseridos; à mídia difundir os conhecimentos literários por meio dos mais diversos formatos e 

linguagens. Afinal, literatura não é somente arte: é também um importante instrumento de transformação 

social. 

 

Questão Contexto  

O menino não usou a colocação pronominal prescrita pela norma culta em “Nunca me deixe”.   Desvio que 

deve ser evitado, também, na hora da prova do ENEM.  
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Cultura e seus conceitos 

 

Resumo 

 

Na área das ciências humanas, um dos temas de estudo mais importantes é o da cultura. Tratados 

de modelo colateral em disciplinas como a história, a filosofia e a própria sociologia, os fenômenos culturais 

ganharam uma ciência exclusivamente voltada para a sua investigação em fins do século XIX: a antropologia. 

Em nosso cotidiano, tendemos a chamar de “cultura” apenas aquele conjunto de atividades humanas 

consideradas mais nobres pela sociedade, como o teatro, a música clássica, a alta literatura, o cinema de 

vanguarda, etc. No nosso dia-a-dia, não costumamos considerar cultural o ato de um sujeito comer pipoca ou 

lavar louça. Apenas certas atividades “superiores” seriam culturais. 

Na antropologia (e, portanto, também na sociologia, que é sua parente próxima) é diferente. Nessa 

perspectiva, cultura é todo e qualquer elemento da vida humana que não seja natural, isto é, que não seja fruto 

de nossa própria constituição física, química e biológica. Enquanto o natural é aquilo que o homem realiza 

espontaneamente, em virtude do seu próprio ser, como respirar, por exemplo; o cultural, por sua vez, é aquilo 

que é criado pelo homem em sociedade e que, portanto, ele adquire através do seu convívio com os outros: a 

habilidade de escrever, por exemplo. Enquanto o natural é algo universal, que vale para todo e qualquer 

contexto histórico, independentemente das circunstâncias específicas, uma vez que deriva da própria 

constituição humana (a capacidade de falar, de emitir sons, por exemplo); o cultural, por sua vez, sendo fruto 

da sociedade, é particular, variando conforme o tempo e o espaço (a língua específica que se fala, por 

exemplo). 

Vê-se aqui que, enquanto o sentido cotidiano de cultura é bastante restrito, o sentido antropológico 

de cultura é bem mais amplo, incluindo sim o comer pipoca e o lavar louça como fenômenos culturais. Por 

outro lado, é bom lembrar que, por mais que a visão antropológica parta de uma diferenciação entre natureza 

e cultura, estes dois domínios não são completamente separados, mas, ao contrário, por mais que distintos, 

estão sempre muito conectados no mundo real. O fato cultural da existência da língua portuguesa, por 

exemplo, só existe em virtude do fato natural da capacidade humana de falar. 

Uma vez que se compreende o conceito de cultura, imediatamente percebe-se que há variadas e 

inúmeras culturas ao redor do mundo, cada uma com seus respectivos valores, crenças, ideais, etc. Mais: 

consegue-se perceber também que estas variadas culturas estão em contínuo processo de transformação e 

que muitas vezes entram em contato entre si, seja de modo pacífico ou conflitivo. 

Quando duas ou mais culturas distintas entram em contato entre si, fundindo-se e se interpenetrando, 

estamos diante daquilo que os antropólogos chamam tecnicamente de aculturação. Por sua vez, uma vez 

ocorrida, a aculturação tem como consequência a concretização da diversidade cultural ou multiculturalismo, 

que é precisamente a coexistência de várias matrizes culturais, no interior de um mesmo espaço, ao mesmo 

tempo. O fato de existirem várias culturas no mundo, mas em lugares diferentes ou épocas diferentes, não é 
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multiculturalismo ou diversidade cultural. Esta só se dá no contexto de uma pluralidade coexistente e não 

distante. 

Um grande exemplo de país multicultural e diverso, fruto claríssimo de um profundo e complexo 

processo de aculturação é o Brasil. Habitadas originalmente pelos ameríndios, colonizadas a seguir pelos 

portugueses, que serviram-se de milhões de escravos africanos, povoadas sucessivamente enfim por 

imigrantes das mais diferentes nacionalidades, as terras brasileiras manifestam na cultura a sua própria 

história. Falamos o português, língua lusa, europeia, e somos predominantemente cristãos, como eram os 

colonizadores; no entanto, trazemos conosco hábitos arraigados de clara raíz indígena, como o costume dos 

vários banhos por dia, e nossa culinária também tem muitos elementos que denotam suas origens ameríndias 

ancestrais; por sua vez, também não são poucos os elementos que herdamos dos escravos vindos de África, 

sejam a feijoada, o samba, a capoeira ou tantos outros caracteres. 

De um ponto de vista mais teórico, a grande questão motivada pelo multiculturalismo é o problema 

da hierarquia cultural, isto é, se há ou não culturas superiores e inferiores, se há ou não fenômenos culturais 

que podem ser considerados de modo justo mais valorosos do que outros. Quanto ao tema, há duas visões 

fundamentais possíveis. O etnocentrismo, concepção muito comum entre os primeiros antropólogos, é a 

posição daqueles que creem que sim, há valores culturais superiores e, portanto, há sociedades mais 

civilizadas e com mais progresso do que outras. Por sua vez, o relativismo cultural, concepção predominante 

hoje entre os antropólogos, é aquela que crê que não, não há valores culturais superiores em si mesmos, uma 

vez que toda avaliação cultural depende do ponto de vista adotado, que, por sua vez, é sempre fruto de uma 

cultura específica. Nesta visão, o valor das diversas culturas, portanto, é sempre relativo. 
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Exercícios 

 

1. Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde da população 

trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e livres, brasileiros e 

imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da 

sociedade, e na última escala do piso social estavam os escravos africanos. 
SOARES, C. E. L. Capoeira mata um. In: FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2013. 

De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a 

a) elitização de ritos católicos.     

b) desorganização da vida rural.     

c) redução da desigualdade racial.     

d) mercantilização da cultura popular.     

e) diversificação dos grupos participantes.     

   
 

2. "O grupo do 'eu' faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente se for o caso, a melhor, 

a natural, a superior, a certa. O grupo do 'outro' fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, 

anormal ou inteligível". 
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 9. 

   

A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que explica o conceito. 

a) O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos e indivíduos que 

pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como “diferentes” por não seguirem os 

padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade em que vivemos.    

b) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que nosso 

próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados 

através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência.    

c) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que 

buscamos não julgar e não avaliar as diferenças e sim compreender as especificidades culturais 

de cada grupo ou cultura.    

d) O etnocentrismo demonstra a luta de classe nas sociedades capitalistas a partir da teoria 

marxista.    

e) O etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas.    
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3. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) acerca do que são etnocentrismo e relativismo. 

(01) Enquanto a Sociologia enfrenta a tarefa de pensar a sociedade, a Antropologia busca registrar e 

compreender os fenômenos humanos a partir do conhecimento do outro. Esse outro pode ser 

alguém pertencente a uma cultura distante e distinta da nossa, mas também pode ser alguém 

pertencente à nossa própria cultura, colocado em perspectiva e observado a partir de um ponto de 

vista distinto do que nos é habitual, familiar e cotidiano.    

(02) O etnocentrismo é a propensão de os seres humanos enxergarem o mundo através de sua própria 

cultura considerando seu modo de vida como mais natural e mais correto do que os outros.    

(04) O conceito de cultura é um dos mais polêmicos nas ciências sociais, mas há consenso em relação 

à superioridade cultural do Ocidente em relação a culturas não ocidentais.    

(08) O relativismo cultural se opõe ao princípio de que valores, costumes ou ideias associados a 

determinada cultura são universalmente válidos.    

(16) A perspectiva que classifica populações indígenas como inferiores é uma expressão do 

etnocentrismo.   

Soma: (       ) 

   

 

4. O termo “cultura” possui significados distintos de acordo com contextos próprios. Assinale a(s) 

alternativa(s) correta(s) em relação a concepções de cultura correntes nas Ciências Sociais. 

(01) Embora os seres humanos já nasçam preparados para viver com outros de sua espécie, cada 

pessoa aprende formas culturais específicas pertencentes à sociedade onde nasceu e viverá.    

(02) O acesso à cultura é uma escolha pessoal e depende dos gostos e estilos preferidos por cada 

um.    

(04) Os únicos tipos legítimos de expressão cultural para a sociologia são a literatura, a poesia, a 

música, o teatro e a pintura.    

(08) Elementos relacionados à percepção do mundo, a ideias e valores são considerados formas da 

cultura que penetram a consciência humana e passam a constituir a visão de mundo dos 

indivíduos.    

(16) A família humana é a instituição onde a socialização primária das crianças inicia sua constituição 

como seres culturais.    

Soma: (      ) 

 

5. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse 
modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como 
resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. 

GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 

Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade 

descrito demanda, simultaneamente, 

a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.     

b) universalização de direitos e respeito à diversidade.     

c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.     

d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.     

e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.    
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6. “Bárbaro [do grego: bárbaros, pelo latim barbaru] Adj.1. Entre os gregos e os romanos, dizia-se daquele 

que era estrangeiro. 2. Sem civilização, selvagem, rude, inculto. 3. Cruel, desumano: tirano bárbaro. 4 V. 

bacana (1). S. M. 5. Aquele que tem essas qualidades. 6. Hist. Indivíduo dos bárbaros (godos, vândalos, 

hunos, francos, álanos, suevos etc.) povos do N. invasores do Império Romano do Ocidente entre os 

séculos III e VI de nossa era. Interj. 7. Exprime espanto ou admiração.” 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. Coordenação Marina Baird Ferreira, Margarida dos 

Anjos. 5.ª ed., Curitiba: Positivo, 2010, p. 282. 

  

A definição do termo bárbaro, presente no dicionário Aurélio, permite pensar em uma categoria 

bastante importante para as Ciências Sociais, o Etnocentrismo, pois a origem do termo está nas 

civilizações grega e romana, que definiram como bárbaro toda a pessoa que não compartilhasse da 

sua cultura. 

Sobre o Etnocentrismo é correto afirmar: 

(01) O etnocentrismo contempla a crença de que uma sociedade é o centro da humanidade, a partir da 

qual as outras sociedades são julgadas inferiores.    

(02) Segundo a perspectiva etnocêntrica, as diferentes culturas são colocadas no mesmo patamar.    

(04) O etnocentrismo é uma forma de pensamento que pode colocar o grupo a que uma pessoa 

pertence como a única expressão da humanidade.    

(08) O etnocentrismo desconsidera as categorias e normas da sua própria sociedade ou cultura como 

parâmetro aplicável às demais.    

(16) Na perspectiva do etnocentrismo, o ponto de referência essencial não é a humanidade como um 

todo, mas o grupo particular ao qual se pertence.     

 Soma: (   )  

 

 

7. Pude entender o discurso do cacique Aniceto, na assembleia dos bispos, padres e missionários, em 

que exigia nada mais, nada menos que os índios fossem batizados. Contestava a pastoral da Igreja, de 

não interferir nos costumes tribais, evitando missas e batizados. Para Aniceto, o batismo aparecia 

como sinal do branco, que dava reconhecimento de cristão, isto é, de humano, ao índio. 
MARTINS, J. S. A chegada do estranho. São Paulo: Hucitec, 1993 (adaptado). 

O objetivo do posicionamento do cacique xavante em relação ao sistema religioso externo às tribos era 

a) flexibilizar a crença católica e seus rituais como forma de evolução cultural.    

b) acatar a cosmologia cristã e suas divindades como orientação ideológica legítima.     

c) incorporar a religiosidade dominante e seus sacramentos como estratégia de aceitação social.     

d) prevenir retaliações de grupos missionários como defesa de práticas religiosas sincréticas.     

e) reorganizar os comportamentos tribais como instrumento de resistência da comunidade 

indígena.     
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8. (...) Como para mim é mais difícil vestir a pele de uma mulher negra, porque por ser branca eu tenho 

menos elementos que me permitem alcançá-la, eu preciso fazer mais esforço. Não porque sou bacana, 

mas por imperativo ético. E a melhor forma que conheço para alcançar um outro, especialmente quando 

por qualquer circunstância este outro é diferente de mim, é escutando-o. Assim, quando ouvi que não 

deveria usar turbante, entre outros símbolos culturais das mulheres negras, fui escutá-las. Acho que 

isso é algo que precisamos resgatar com urgência. Não responder a uma interdição com uma 

exclamação: “Sim, eu posso!”. Mas com uma interrogação: “Por que eu não deveria?”. As respostas 

categóricas, assim como as certezas, nos mantêm no mesmo lugar. As perguntas nos levam mais 

longe porque nos levam ao outro. 

(...) 

 BRUM, Eliane. De uma branca para outra. El País. 20 de fevereiro de 2017. Adaptado. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/opinion/1487597060_574691.html> 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito sociológico que melhor representa o desejo de 

compreensão do outro apresentado pela autora: 

a) Etnocentrismo.    

b) Antropocentrismo.    

c) Relativismo Cultural.    

d) Fato Social.    

e) Relativismo Físico.    
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Texto para a próxima questão: 

‘Todos precisam ser expostos às diferenças’ 

  

Vishakha N. Desai, cientista política e consultora 

  

Eleita uma das cem mulheres mais poderosas do mundo em cargo de liderança, indiana veio ao Rio para 

congresso da AFS, entidade dos EUA que promove intercâmbios 

  

Estou na casa dos 60 anos, mas não quero revelar a idade real. Sou consultora da Universidade de Columbia 

e pesquisadora na Faculdade de Relações Públicas e Internacionais. Atuo como consultora no Museu 

Guggenheim, em Nova York, e presido o conselho da American Field Service (AFS). 

  

ENTREVISTA A: 

DANIELA KALICHESKl 

daniela.kalicheski.rpa@oglobo.com.br 

  

- Conte algo que não sei. 

Até o ano 2050, 50% do PIB do mundo virão da Índia e da China, como era em 1800. 

  

- Por que isso vai acontecer! 

Nos últimos 250 anos, tivemos uma dominação europeia e americana, e isso vai mudar. Cerca de metade da 

população estará localizada na China e na Índia, e a curva de crescimento populacional sugere essa mudança, 

que já aconteceu antes e voltará a ocorrer. O importante é que todos devem ter consciência desse movimento. 

No mundo ocidental, boa parte das pessoas não entende como as culturas orientais funcionam. Essa falta de 

entendimento é um grande risco e uma desvantagem. 

  

- Isso poderia ser visto como um retrocesso! 

Depende de quem responde à pergunta. Um líder chinês dirá que os últimos 250 anos não são nada em relação 

aos milênios em que a China esteve em seu auge. Então, os chineses diriam que isso é uma retomada. Mas 

é importante frisar que, em um mundo globalizado, nunca se pode voltar a um momento anterior, por isso 

essa mudança é vista como um movimento em espiral. 

  

- Como estar preparado para essas mudanças! 

Existem dois segredos. O primeiro é estar ciente das tendências do mundo e buscar entendê-las. A 

compreensão é fundamental para ser um cidadão do mundo. O segundo segredo é entender as diferenças. 

Se você não souber lidar com isso, será impossível se ver dentro do contexto mundial. 

  

- Qual a melhor forma de preparar as pessoas para um mundo multicultural? 

Ser parte de um sistema de educação que promova a curiosidade sobre o diferente. É preciso aprender a 

pluralidade e fugir do ponto comum e dominante do conhecimento. Também é preciso entender que existem 

diversos pontos de vista e que todos devem ser respeitados. Todos precisam ser expostos às diferenças. 

  

 



 
 

 

 

8 

Filosofia/Sociolgia 
 

- Você observa um movimento de intolerância no Brasil! 

Há um movimento retroativo nesse sentido no mundo, uma onda contra as diferenças, contra a evolução 

global. Em geral, essas pessoas intolerantes acreditam estar se esforçando para defender ideologias, quando, 

na verdade, essas ideologias já estão quebradas. Intolerância está associada à insegurança. No Brasil, não é 

diferente, a intolerância é o medo de perder algo. Países com muita diversidade interna deveriam ter um papel 

importante para demonstrar como é conviver com as diferenças, não o contrário. 

  

- O que acha da reforma da educação brasileira, que prevê tomar opcionais matérias relacionadas a esse 

entendimento, como a sociologia! 

Penso que isso é um grande problema. As matérias da humanidade são extremamente importantes para nos 

ajudar a entender o que é ser humano. Quando perdemos essa aprendizagem nas escolas, deixamos de 

ensinar aos jovens o que é ter uma postura cidadã. É uma grande fraqueza para o país. 

  

- Acredita num mundo com igualdade de gênero! 

Há duas formas de mudar a desigualdade de gêneros. Uma delas é fazer política, criando leis de proteção e 

de igualdade. A segunda é com atitudes, e essas não mudarão só porque as leis mudaram. É importante 

entender que as atitudes levam tempo para se modificar. É preciso entrar na briga pela igualdade e não 

desistir. 

  

9. Segundo a cientista entrevistada por Daniela Kalicheski, que consequências práticas podem advir de 

uma ação educativa que incentive a curiosidade sobre o diferente; que se afaste do conhecimento 

regido por pontos comuns e dominantes na esfera do conhecimento; que tenha o entendimento de que 

são diversos os pontos de vistas e que tais devem ser respeitados e, ainda, que todos nós precisamos 

ser expostos às diferenças? 

a) Melhoria na preparação dos que se inserem no ambiente multicultural.    

b) O incremento da xenofobia.    

c) O surgimento de um mundo multicultural.    

d) O despertar de movimentos retroativos contrários à evolução global.    

e) Um entrave que impedirá que se ensine aos jovens o que é ter uma postura cidadã.    
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10. A humanidade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, às vezes mesmo da aldeia; a tal ponto, 
que um grande número de populações ditas primitivas se autodesigna com um nome que significa ‘os 
homens’ (ou às vezes – digamo-lo com mais discrição? – os ‘bons’, os ‘excelentes’, ‘os completos’), 
implicando assim que as outras tribos, grupos ou aldeias não participam das virtudes ou mesmo da 
natureza humana, mas são, quando muito, compostos de ‘maus’, ‘malvados’, ‘macacos da terra’ ou de 
‘ovos de piolho’. 

LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Antropologia Estrutural Dois. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1989: 334. 

  

Nesse trecho, o antropólogo Claude Lévi-Strauss descreve a reação de estranhamento que é comum 

às das sociedades humanas quando defrontadas com a diversidade cultural. 

Tal reação pode ser definida como uma tendência: 

a) Etnocêntrica    

b) Iluminista    

c) Relativista    

d) Ideológica    
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Gabarito 

 

1. E 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 

A capoeira, ao ultrapassar barreiras culturais desde o período escravista de nosso país, consolidou-se 

como um importante elemento identitário brasileiro. 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

Como o próprio texto ressalta, diversos grupos confraternizavam-se na prática da capoeira ligados por 

um simples fator: a marginalização social, ou seja, todos se sentiam excluídos socialmente.  

 

2. B 

O etnocentrismo corresponde à atitude ou forma de pensar que avalia a cultura alheia a partir dos critérios 

da minha própria cultura. Essa forma de pensar está intimamente relacionada com o preconceito e se 

opõe ao relativismo cultural.   

 

3. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A afirmativa [04] é a única incorreta. O conceito de cultura é, de fato, bastante polêmico, mas o consenso 

não está em afirmar a cultura do ocidente superior, mas o de considerar que não existem culturas 

superiores ou inferiores.   

 

4. 01 + 08 + 16 = 24. 

As afirmativas [02] e [04] são as únicas incorretas. Para as ciências sociais, não existem expressões 

culturais mais legítimas que outras. Uma vez que todo ser humano adquire cultura ao se socializar, toda 

expressão cultural é coletiva e válida.   

 

5. B 

A existência de populações multiétnicas depende do reconhecimento das diversas etnias no território 

nacional. Isso somente pode se dar através da universalização de direitos e de um amplo respeito jurídico 

e social à diversidade.   

 

6. 01 + 04 + 16 = 21. 

O etnocentrismo corresponde à atitude de utilizar a sua própria cultura como referência para julgar as 

demais. Assim, as outras culturas aparecem como sendo inferiores ou piores. As únicas alternativas que 

não estão de acordo com essa definição são a [02] e a [08], pois tratam do relativismo cultural, ou seja, 

do inverso do etnocentrismo.   

 

7. C 

A demanda por batizar os indígenas aparece, no texto, como uma forma de fazer o índio ser reconhecido 

como humano. Assim, o cacique Aniceto demonstra utilizar a religiosidade cristã como estratégia para 

que os índios de sua tribo sejam reconhecidos socialmente.   

 

8. C 

A dúvida gerada pela intenção de compreender a visão do outro é um resultado da prática do relativismo 

cultural, ou seja, do ato de considerar que a nossa cultura não é o centro, nem a única verdadeira.   
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9. A 

A única alternativa que está de acordo com o texto é a [A]. Segundo a entrevistada, a melhor forma de 

preparar as pessoas para um mundo multicultural é através da educação.   

 

10. A 

O texto faz clara referência ao conceito de etnocentrismo. Essa tendência de julgar os outros povos ou 

culturas a partir dos critérios da nossa própria cultura, considerando-os inferiores, é típica de toda 

sociedade humana.   
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