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Coordenação nervosa e órgãos dos sentidos 

 

Resumo 

 

O sistema nervoso é responsável pela coordenação nervosa nos organismos, e aparece pela primeira vez nos 

seres vivos no grupo dos Cnidários, sendo um sistema nervoso difuso, com células nervosas organizadas em 

forma de rede. Com o aumento da complexidade deste sistema, tem-se uma centralização do sistema nervoso, 

e ele passa a ser um sistema nervoso ganglionar.  

Nos humanos o sistema nervoso é dividido anatomicamente em: 

• Sistema nervoso central: Formado pelo encéfalo e pela medula. A região chamada de massa cinzenta é 

formada pelos corpos celulares (externa no encéfalo e interna na medula) e a massa branca é formada 

pelos denditros e axônios (interna no encéfalo e externa na medula). 

 

O encéfalo é dividido principalmente em bulbo (controla funções vitais), cerebelo (regula equilíbrio corporal), 

cérebro (responsável pelo intelecto e memória), corpo caloso (substância branca, conecta os hemisférios do 

cérebro), córtex (forma a substância cinzenta), a ponte (auxilia na transferência de informações) e o tálamo e 

hipotálamo (regula alguns aspectos do metabolismo, como temperatura, sensação de sede e fome). 
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• Sistema nervoso periférico: Formado pelos gânglios nervosos e nervos. 

 
 

O sistema nervoso também pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. 

O sistema nervoso somático está relacionado aos movimentos controlados voluntariamente ou mesmo de 

reação à estímulos externos de maneira involuntária. Um exemplo de resposta involuntária deste sistema é o 

arco reflexo. A partir de um estímulo, o nervo sensorial (também chamado de nervo sensitivo ou aferente) leva 

o estímulo até a medula óssea e retorna ao músculo pelo nervo motor (também chamado de nervo eferente), 

realizando o movimento. 

 
O sistema nervoso autônomo é responsável pela manutenção das funções vitais, feitas inconscientemente, 

para manter respiração, digestão e circulação por exemplo.  

Ele pode ser dividido em: 

• Parassimpático: Responsável por controlar o metabolismo em situações de repouso e calma. 
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• Simpático: Responsável por controlar o metabolismo em situações de estresse e atenção. 
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Exercícios 

 

1. Uma dona de casa encostou a mão num ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. 

Nessa ação, o neurônio efetuador levou o impulso nervoso para o  

a) encéfalo.  

b) a medula espinhal.  

c) os receptores de dor da mão.  

d) os receptores de calor da mão.  

e) os músculos flexores do antebraço. 

 

 

2. Os impulsos nervosos, provenientes de fibras nervosas de certa divisão (D1) do sistema nervoso 

autônomo, inibem os batimentos do coração humano através da liberação de um mediador químico (M) 

nas junções neuromusculares. Por outro lado, impulsos provenientes de fibras de outra divisão (D2) do 

mesmo sistema nervoso aceleram os batimentos cardíacos.’ Neste texto, D1, D2 e M correspondem aos 

seguintes termos: 

a) D1= simpático, D2= passimpático, M= acetilcolina 

b) D1=parassimpático, D2= simpático, M= noradrenalina 

c) D1= simpático, D2= parassimpático, M= colinesterase 

d) D1= parassimpático, D2= simpático, M= acetilcolina 

e) D1= simpático, D2= parassimpático, M= noradrenalina 

 

 

3. Considere a frase abaixo. 

"No homem, o nervo vago produz I que provoca II da frequência cardíaca e os nervos cardíacos produzem 

III que provocam IV da frequência cardíaca." Para completá-la corretamente, basta substituir I, II, III e IV 

respectivamente, por 

a) acetilcolina - diminuição - adrenalina - aceleração 

b) acetilcolina - aceleração - adrenalina - diminuição 

c) acetilcolina - diminuição - adrenalina - diminuição 

d) adrenalina - diminuição - acetilcolina - aceleração 

e) adrenalina - aceleração - acetilcolina - diminuição 
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4. Ao liberar acetilcolina, a fibra nervosa  

a) simpática promove aumento do ritmo cardíaco. 

b) parassimpática promove diminuição do ritmo cardíaco. 

c) simpática promove diminuição do ritmo cardíaco. 

d) parassimpática promove aumento do ritmo cardíaco. 

e) simpática e a parassimpática não alteram o ritmo cardíaco 

 

 

5. Lesão no cerebelo de um animal afetará, principalmente, sua capacidade de 

a) absorver alimentos. 

b) coordenar movimentos.   

c) emitir sons. 

d) perceber imagens.  

e) perceber odores. 

 

6. O sistema nervoso autônomo é subdividido em sistema nervoso simpático e parassimpático, que 

funcionam de maneira involuntária. Assinale a alternativa correta com relação à atividade simpática: 

a) contração da pupila e da bexiga urinária. 

b) taquicardia e broncoconstrição. 

c) vasoconstrição das artérias e taquicardia. 

d) bradicardia e broncodilatação. 

e) relaxamento da bexiga urinária e broncoconstrição. 

 

7. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de 

controle de coordenação motora e equilíbrio, controle da tireoide e controle dos ritmos cardíaco e 

respiratório são exercidas, respectivamente, por  

 

a) 5, 1 e 2. 

b) 4, 2 e 4.  

c) 3, 1 e 2. 

d) 5, 2 e 3.  

e) 5, 3 e 4. 
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8. O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, 

e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma 

experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso 

em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias 

onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos 

e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela: 

 

 
As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores 

a) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e 

sensibilidade, como o indicador e o polegar. 

b) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade 

de discriminação e sensibilidade, como o indicador e a panturrilha. 

c) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior 

capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço. 

d) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e 

sensibilidade, como o panturrilha e as costas. 

e) se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade e discriminação, como as 

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

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

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

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

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

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

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

onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se 

dê a percepção da imagem. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as 

informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, 

como 

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

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

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

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

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

 

 

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

Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o exemplo, o funcionamento da câmara 

escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na 

figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado 

como anteparo. 

 

 
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

a) íris. 

b) retina. 

c) pupila. 

d) córnea. 

e) cristalino. 
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Gabarito 

 

1. E 

O neurônio efetuador ou neurônio motor irá passar a informação contida no impulso nervoso para o 

músculo realizar o movimento. 

 

2. D 

O sistema nervoso parassimpático promove a redução e batimentos cardíacos liberando acetilcolina e o 

simpático acelera os batimentos liberando adrenalina. 

 

3. A 

No homem, o nervo vago produz acetilcolina que provoca diminuição da frequência cardíaca e os nervos 

cardíacos produzem adrenalina que provocam aceleração da frequência cardíaca. 

 

4. B 

A acetilcolina é um neurotransmissor regulador do sistema nervoso parassimpático, responsável por deixar 

o corpo em estado de calma. 

 

5. B 

O cerebelo é uma região responsável por manter a postura corporal e o equilíbrio, além de auxiliar na 

coordenação dos movimentos.. 

 

6. C 

O sistema nervoso simpático atua em situações de perigo e, portanto, vai promover a vasoconstrição das 

artérias e a taquicardia. 

 

7. D 

O cerebelo possui a função de coordenar o equilíbrio, já o controle da tireóide é realizado pela glândula 

chamada de hipófise, pois ela secreta o TSH. O bulbo exerce o controle do ritmo cardíaco e da respiração. 

 

8. A 

O sistema sematossensorial, também conhecido como sistema somático, permite ao corpo perceber as 

sensações (tato, temperatura, entre outros), não importando o local do corpo. Existem regiões do corpo 

capazes de perceber, com maior precisão, essas sensações. 

 

9. D 

O indivíduo vai conseguir ver cinza, porque os bastonetes captam luminosidade. O que acontece é que os 

bastonetes não diferenciam cores. 

 

10. B 

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

bastonetes). 
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Revisão – Ecologia 
 

 

Exercícios 

 

1. Altas concentrações de metais pesados foram encontradas nas águas de inúmeras bacias 

hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos. Por 

exemplo, peixes podem absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos, retendo-os em 

seu tecido muscular. 

(Adaptado de Daniel P. de Lima e outros, Contaminação por metais pesados em peixes e água da bacia do rio Cassiporé, 

Estado do Amapá, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, 45, pp. 405-414, 2015.) 

Assinale a alternativa correta. 

a) Metais pesados, como o urânio, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros 

longevos ou do meio da teia alimentar, como tartarugas marinhas e peixes de fundo de rio. 

b) Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados em maiores concentrações em carnívoros do 

meio da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

c) Metais pesados, como o ferro, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros e 

carnívoros do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

d) Metais pesados, como o chumbo, são encontrados em maiores concentrações em predadores 

longevos ou do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

e) Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados em maiores concentrações em produtores e 

herbívoros de baixos níveis tróficos, como por exemplo algas e aves de rapina. 

 

 

2. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a 

exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, 

Reutilização e Reciclagem. 

Um exemplo de reciclagem é a utilização de 

a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 

c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 

d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 

e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 
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3. Darwin, empolgado com as maravilhas da natureza tropical, em Salvador e no Rio, registrou: A viagem 

do Beagle foi sem dúvida o acontecimento mais importante de minha vida e determinou toda a minha 

carreira. As maravilhas das vegetações dos trópicos erguem-se hoje em minha lembrança de maneira 

mais vívida do que qualquer outra coisa. 

(Adaptado de: MOREIRA, I. C. Darwin, Wallace e o Brasil. In Jornal da Ciência, Ano XXII, n. 625, p. 6, 11 jul. 2008.) 

De acordo com o texto, Darwin mostrou-se empolgado com a natureza tropical, em Salvador e no Rio 

de Janeiro. Assinale a alternativa que identifica corretamente o ecossistema comum às duas 

localidades e suas características. 

a) A Caatinga caracteriza-se pela presença de árvores com troncos retorcidos, de casca espessa e 

folhas coriáceas, em áreas com índices pluviométricos entre 1.100 e 2.000 mm por ano, e sua 

vegetação é determinada pelas características do solo.  

b) A Floresta Pluvial Costeira caracteriza-se pela presença de árvores com folhas largas e perenes, 

alta diversidade de epífitas, com a altura média do andar superior entre 30 e 35 m, com a maior 

densidade da vegetação no andar arbustivo. 

c) Os Manguezais são muito afetados pelo clima, estão ligados à existência de um ciclo de marés, 

têm solo rico em oxigênio e apresentam alta diversidade de espécies vegetais  

d) O Cerrado caracteriza-se pela presença de árvores que perdem suas folhas periodicamente e de 

plantas suculentas com folhas transformadas em espinhos, em áreas com índices pluviométricos 

baixos, entre 500 e 700 mm anuais.  

e) A Floresta de Cocais ou Babaçual tem baixo índice de precipitação e temperatura média anual 

acima dos 30 °C, com lençol freático profundo; seu solo permanece seco a maior parte do ano. 

 

 

4. Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da 

poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida — cerca de 30 anos — na mesma região. 

Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros 

animais da sua cadeia alimentar. 

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em:  http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque 

a) são animais herbívoros. 

b) são animais detritívoros. 

c) são animais de grande porte. 

d) digerem o alimento lentamente 

e) estão no topo da cadeia alimentar 
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5. 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. 

 

 

6. O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a reprodução de 

algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa 

mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos 

ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. 

MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: <http://futurambiental.com>. Acesso em: 10 maio 

2013 (adaptado). 

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a) 

a) percurso da migração. 

b) longevidade dos indivíduos. 

c) disponibilidade de alimentos. 

d) período de migração da espécie. 

e) número de espécies de peixes no local. 

 

 

7. No pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si, e, 

embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem, ainda, muitos 

micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos 

representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um(a): 

a) Biosfera. 

b) População. 

c) Ecossistema. 

d) Comunidade. 

e) Biociclo 
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8. Há espécies de insetos, como por exemplo, o Aedes aegypti em que machos e fêmeas vivem no mesmo 

esconderijo, porém na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que 

o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e 

a fêmea 

a) ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. 

b) ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes. 

c) ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. 

d) são consumidores de primeira ordem. 

e) são consumidores de segunda ordem. 

 

 

9. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente 

em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em 

atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera 

um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade 

para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o 

de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar! 

Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.174, Nov.2006 (adaptado). 

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu 

a) habitat 

b) biótopo 

c) nível trófico 

d) nicho ecológico 

e) potencial biótico. 
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10. “Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: 

A conservação do calor na Troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, 

ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, 

caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono 

(CO2) é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor d’água, o metano, 

a amônia, o óxido nitroso, o ozônio, e o clorofluorcarbono (conhecido como CFC, que destrói a camada 

de ozônio na Tropopausa/Estratosfera) também são gases causadores do efeito estufa. Além desses 

gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no 

processo de aquecimento da Troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem 

das radiações infravermelhas emitidas pela superfície”. 

Climatologia, Ed. Oficina de Textos. 

A partir da leitura do texto, conclui-se que 

a) as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os 

raios X. 

b) apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. 

c) o efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. 

d) gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem levar ao 

recrudescimento do efeito estufa. 

e) o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão 

para o espaço exterior. 
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Gabarito 

 

1. D 

Os metais pesados ficam acumulados em organismos que ocupam altos níveis tróficos, por conta do 

processo chamado magnificação trófica. 

 

2. B 

É importante não confundir reutilização com reciclagem, já que na reciclagem há transformação do 

material.  

 

3. B 

A Floresta Pluvial Costeira se lança do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, chegando a cobrir áreas 

na Bahia e no Rio de Janeiro, e sendo caracterizada da forma descrita.  

 

4. E 

Poluentes não-biodegradáveis acumulam-se ao longo dos níveis tróficos, assumindo maiores 

quantidades nos animais de topo de cadeia.  

 

5. C 

Plantas epífitas não causam prejuízos às outras plantas, pois o epifitismo é uma relação +/0. Por conta 

do formato de suas folhas, as bromélias captam a água da chuva, e não da planta onde ela está 

estabelecida. 

 

6. A 

A construção da barragem de uma hidrelétrica impede a piracema, encurtando o trajeto migratório dos 

peixes. Com isso, eles queimam menos gordura e reproduzem menos. 

 

7. D 

Conjuntos de populações vivendo no mesmo ambiente no mesmo espaço de tempo caracterizam 

comunidades.  

 

8. A 

Por viverem no mesmo esconderijo, possuem o mesmo habitat, mas como a fêmea é hematófaga e o 

macho se alimenta de frutas, seiva ou outros vegetais, o nicho ecológico difere.  

 

9. D 

A descrição fala sobre os hábitos de vida do tamanduá, sua relação com o ambiente e com outros de sua 

espécie. Trata-se do nicho ecológico. 

 

10. D 

Recrudescer é sinônimo de aumentar. O lançamento de gases na atmosfera, como gás carbônico 

proveniente de queima de combustíveis nas indústrias, por exemplo, pode sim aumentar o efeito estufa.  
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Controle hipofisário e feedback 

 

Resumo 

 

A hipófise, ou pituitária, era conhecida como “glândula mestra”, visto que regula diversas outras glândulas 
endócrinas do organismo. É dividida em adeno-hipófise (anterior) e neuro-hipófise (posterior) 
 

 

Neuro-hipófise 

• Secreta ocitocina e vasopressina (ADH), que foram produzidos no hipotálamo. 

• A ocitocina é responsável pela contração uterina durante o parto e pela ejeção do leite durante a 
amamentação.  

• A vasopressina atua nos túbulos coletores renais, para a maior reabsorção de água.  
 

Adeno-hipófise 

• Secreta diversos hormônios regulatórios de outras glândulas, como ACTH (adrenal), TSH (tireóide), 
FSH e LH (gônadas), prolactina (produção do leite), além do GH, responsável pelo crescimento. 
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A regulação é dada a partir de feedbacks do produto hormonal da glândula alvo sob a hipófise e o 
hipotálamo.  
 

 
 

O hipotálamo secreta diretamente para a hipófise um hormônio estimulador. Nesse caso, o CRH, capaz de 
estimular a adenohipófise a produzir o ACTH (hormônio adrenocorticotrófico). Esse hormônio atua no córtex 
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adrenal, aumentando a produção de cortisol. O cortisol, quando já está em altas concentrações, precisa frear 
esse processo, inibindo tanto o hipotálamo quanto a hipófise por meio do processo de feedback negativo 
 

 

Da mesma forma, se administrarmos corticoide exógeno, por medicação, por exemplo, vamos inibir a 
secreção hipotalâmica e hipofisária e não haverá síntese na adrenal, já que a concentração de corticoide está 
adequada. Entretanto, se houver suspensão abrupta desse medicamento após longo tempo de uso, a 
suprarrenal ainda estará inibida, incapaz de produzir o próprio hormônio num primeiro momento, gerando 
insuficiência adrenal, com hipotensão. Assim, a suspensão deve ser gradual, para iniciar a síntese de CRH e 
ACTH e recuperar a produção endógena.  
 

Esse mesmo processo de feedback ocorre com outras glândulas reguladas pela hipófise, como a tireoide, a 
mama, as gônadas.  
 

 
. 
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Exercícios 

 

1. Analisando-se o esquema ao lado, pode-se afirmar que se I for o hormônio: 

 

a) Luteinizante, a glândula II pode ser o testículo e o hormônio III é o antidiurético. 

b) Folículo-estimulante, a glândula II pode ser o ovário e o hormônio III pode ser o estrógeno. 

c) Tireotrófico, a glândula II é a tireoide e o hormônio III é a testosterona. 

d) Adrenocorticotrófico, a glândula II é a suprarrenal e o hormônio III é o do crescimento ou 

somatotrofina. 

e) Tireotrófico, a glândula II pode ser o pâncreas e o hormônio III pode ser a insulina ou o glucagon, 

ambos responsáveis pela redução da concentração de glicose no sangue. 

 

2. O hormônio cortisol, devido a sua acentuada ação anti-inflamatória, é muito usado como medicamento. 

Observe o seguinte procedimento de terapia hormonal prescrito para um paciente: 

- administração de doses altas de cortisol diariamente, durante trinta dias; 

- diminuição progressiva das doses, após esse prazo, até o final do tratamento. 

 

No gráfico anterior, são mostradas a taxa de produção de cortisol pelo organismo do paciente e a 

concentração desse hormônio no sangue, nos primeiros trinta dias de tratamento. 

a) Descreva a alteração da taxa de produção de cortisol durante os primeiros trinta dias. 

b) Explique o motivo pelo qual, ao final do tratamento, as doses de cortisol devem ser diminuídas 

progressivamente. 
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3. Considere os itens I, II e III abaixo. 

I. As glândulas endócrinas atuam independentemente entre si. 

II. O funcionamento das glândulas endócrinas é subordinado a uma das menores glândulas do corpo 

humano, situada no interior da caixa craniana. 

III. Por sua vez, esta última glândula atua sob o controle de uma estrutura que é mediadora entre o 

sistema nervoso e o sistema endócrino. 

Cite: 

a) duas glândulas endócrinas relacionadas com o item I; 

b) a glândula a que se refere o item II; 

c) a estrutura a que se refere o item III. 

 

 

4. A homeostase em animais é mantida por dois sistemas de controle: o neural e o endócrino. Os 

hormônios exercem efeitos impressionantes nos processos da reprodução, de desenvolvimento e 

metabólicos. A hipófise é uma glândula endócrina dividida em dois lobos, adenohipófise e 

neurohipófise, e produz uma série de hormônios que modula outras glândulas, entre elas, a tireoide. O 

hormônio ……….. produzido pela ……………… estimula a tireoide, modulando a secreção dos 

hormônios………………… e …………………., através de um refinado mecanismo de controle recíproco, 

conhecido por retroalimentação.  

Entre as alternativas a seguir, qual descreve adequadamente a complementação das lacunas acima? 

a) TSH, neurohipófise, tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). 

b) TSH, adenohipófise, tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). 

c) tiroxina (T4), adenohipófise, TSH e triiodotironina (T3). 

d) TSH, adenohipófise, calcitonina e tiroxina (T4). 
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5. O esquema abaixo mostra a inter-relação de glândulas endócrinas dos vertebrados. 

 

Os números I, II, III e IV indicam, respectivamente, 

a) tireoide, adrenais, gônadas e lobo anterior da hipófise. 

b) tireoide, lobo anterior da hipófise, testículos e medula das adrenais. 

c) paratireoides, córtex das adrenais, ovários e lobo posterior da hipófise. 

d) lobo anterior da hipófise, tireoide, gônadas e córtex das adrenais. 

e) lobo anterior da hipófise, medula das adrenais, testículos e paratireoides. 
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6. A figura a seguir mostra dois importantes hormônios humanos produzidos por células hipotalâmicas 

e liberados pela neuroipófise. 

 

A esse respeito, é correto afirmar, EXCETO 

a) o ADH, também chamado de Vasopressina, é um hormônio que se opõe à desidratação e à queda 

da pressão arterial. 

b) o ADH tem efeito antidiurético ao aumentar a permeabilidade dos túbulos coletores renais. 

c) os hormônios da figura estimulam a contração de músculos lisos. 

d) uma das funções da ocitocina é induzir a produção de leite pelas glândulas mamárias. 

 

7. O Ministério da Saúde tem realizado inúmeras campanhas em defesa da amamentação, devido à 

enorme importância do aleitamento materno exclusivo, até os seis meses, para o desenvolvimento da 

criança. Em relação ao controle fisiológico deste processo, analise as afirmações a seguir. 

(  ) A sucção do mamilo estimula a liberação de ocitocina armazenada na neurohipófise, e esta vai 

provocar a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias levando à ejeção do leite. 

(   ) A prolactina, produzida pela neurohipófise, é o principal hormônio responsável pela produção do 

leite pelas glândulas mamárias. 

(  ) A liberação de ocitocina é estimulada pela amamentação logo após o parto; esse hormônio é 

também responsável pela contração da musculatura uterina, prevenindo assim a perda excessiva de 

sangue. 

(   ) A produção e a ejeção do leite pelas glândulas mamárias são controladas pela adenohipófise que, 

por sua vez, é controlada por hormônios liberadores hipotalâmicos. 

(   ) A produção de leite é controlada pelos níveis elevados de progesterona após o parto. Este hormônio, 

produzido pelo ovário, tem uma importante ação trófica sobre as glândulas mamárias. 
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8. “Os anabolizantes-andrógenos esteroides (esteroides anabolizantes) são derivados sintéticos do 

hormônio sexual masculino, a testosterona, e têm efeito anabólico (aumento da massa muscular) e 

androgênico (efeitos masculinizantes). Alguns trabalhos mostraram uma associação significativa 

entre os adolescentes usuários de anabolizantes e o uso prévio de cocaína, drogas injetáveis, álcool, 

maconha e tabaco. O aumento do consumo de anabolizantes no grupo de adolescentes parece não 

buscar a melhora do rendimento, mas sim, uma preocupação com a imagem do corpo ideal, fato que 

se tornou um problema de saúde pública.”  

Sá Pinto; Rodrigues Lima. Adolescentes e anabolizantes. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 2010. 

A partir da informação textual acima, assinale a opção correta. 

a) Os anabolizantes esteroides se ligam aos receptores andrógenos das células, estimulam a 

produção de RNA e, consequentemente, aumentam a síntese de lipídios. 

b) Essas drogas parecem ter um efeito catabólico, decorrente da inibição dos efeitos anticatabólicos 

dos glicocorticoides e da melhor utilização dos carboidratos. 

c) Em usuários do sexo masculino, os anabolizantes provocam uma queda nos hormônios 

luteinizante e folículo estimulante, levando à diminuição da espermatogênese, alteração da 

morfologia dos espermatozoides e atrofia testicular. 

d) Após o período de uma a duas semanas de uso dos anabolizantes, alterações séricas das frações 

de lipídios já podem ser observadas. Há uma diminuição da concentração de lipoproteínas de alta 

densidade (LDL) e um aumento da concentração de lipoproteínas de baixa densidade (HDL). 

 

9. Em uma mulher, após a menopausa, ocorre a falência das funções ovarianas. Responda: 

a) Como estarão as concentrações dos hormônios estrogênio, progesterona, folículo-estimulante 

(FSH) e luteinizante (LH) em uma mulher, após a menopausa, caso não esteja sendo submetida a 

tratamento de reposição hormonal?  

b) Explique o mecanismo que leva a essas concentrações. 
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10. Um pesquisador construiu um camundongo transgênico que possui uma cópia extra de um gene Z. Em 

um outro camundongo jovem, realizou uma cirurgia e removeu a hipófise. Em seguida, estudou o 

crescimento desses camundongos, comparando com o crescimento de um camundongo não 

transgênico e com hipófise. Obteve as seguintes curvas de crescimento corporal: 

 

a) Explique a causa da diferença no crescimento dos camundongos 2 e 3. 

b) Com base em sua resposta ao item a, elabore uma hipótese para a causa da diferença no 

crescimento dos camundongos 1 e 2. 
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Gabarito 

 

1. B 

Dentre as opções, aquela que relaciona corretamente os hormônios é a B: FSH → ovário → estrogênio. 

 

2. a) O nível aumentado de cortisol na circulação, após sua administração, inibe a produção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) pelo lobo anterior da hipófise (adenoipófise), o que promove uma diminuição 

do estímulo da produção do cortisol pelas glândulas suprarrenais. 

b) A retirada progressiva do cortisol permite um aumento também progressivo do ACTH circulante, 

evitando um quadro de hipofunção do córtex suprarrenal após o término do tratamento. 

 

3. a) Tireoide e adrenais. 

b) A hipófise é chamada de glândula mestra. 

c) A estrutura que estabelece a comunicação entre o sistema endócrino e o nervoso é o hipotálamo. 

 

4. B 

A adenohipófise (anterior) produz e secreta TSH. Esse hormônio atuará na tireoide, estimulando a 

produção de T3 e T4. Esses hormônios, em alta dose, são capazes de inibir a hipófise, realizando o 

chamado feedback negativo. 

 

5. D 

A “glândula mestra” é a hipófise, visto que regula diversas outras glândulas endócrinas (I). A tiroxina é 

produzida pela tireoide sob estímulo do TSH (II); as gônadas produzem os hormônios sexuais, a partir 

da regulação de FSH e LH. Por fim, o córtex adrenal produz cortisol, estimulado pelo ACTH hipofisário.   

 

6. D 

A ocitocina é produzida pelo hipotálamo e liberada pela neurohipófise. Sua função é estimular as 

contrações uterinas no trabalho de parto, além da ejeção do leite. A produção do leite é feita pela 

prolactina, secretada pela adenohipófise. 

 

7. VFVFF 

V 

F – A prolactina é produzida e secretada pela adenohipófise 

V 

F – A ejeção do leite é controlada pela ocitocina (neurohipófise) 

F – A progesterona é o hormônio predominante na maior parte da gravidez, inibindo a produção de leite 

antes do nascimento. Após o parto, ela sofre grande queda, o que libera o estimulo para a produção do 

leite. 
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8. C 

A testosterona exógena (oriunda do meio externo), inibe os hormônios hipofisários, como se já 

houvesse testosterona em excesso. Entretanto, a testosterona está em altas concentrações apenas no 

sangue, não nos testículos. Isso reduz a produção de espermatozoides e provoca atrofia testicular. 

 

9. a) Com a falência das funções ovarianas, cessa a produção dos hormônios estrogênio e progesterona. 

As taxas de hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH) mantêm-se altas.  

b) Como cessa a produção do estrogênio, não haverá inibição (feedback negativo) da secreção de FSH e 

LH pela hipófise. 

 

10. a) O camundongo 2, não transgênico, apresenta maior aumento corporal, pois sua hipófise secreta 

normalmente o hormônio do crescimento.  

b) O camundongo 1, geneticamente modificado, produz maior quantidade de hormônio do crescimento, 

pois apresenta uma cópia extra do gene que codifica sua produção. 
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Órgãos dos sentidos – aprofundamento 

 

Resumo 

 

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

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

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

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

sentidos são: 

 

• Visão 

 
 

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

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

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

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

são responsáveis por perceber as cores. 

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

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

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

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

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

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

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

 

• Tato 

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

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

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

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

garantindo proteção (ao sentir dor, nos afastamos). 

 

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

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

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

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

 

• Paladar 

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

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

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

percepção de sabor. 
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Exercícios 

 

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

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

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

elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.  

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado)  

 

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá  

a) comprometer a capacidade de visão em cores.  

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.  

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.  

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos. 

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

 

 

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

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

especializadas em captar o odor são chamadas de: 

a) Mecanorreceptores. 

b) Fotorreceptores. 

c) Termorreceptores. 

d) Quimiorreceptores. 

e) Fonorreceptores 

 

 

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

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

células sensoriais localizadas na boca que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de: 

a) botões receptores. 

b) corpúsculos do sabor. 

c) botões gustativos. 

d) quimiorreceptores epiteliais. 

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

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

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

conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a 

imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.  

 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

a) íris.  

b) retina.  

c) pupila.  

d) córnea.  

e) cristalino. 

 

 

5. Leia os textos a seguir: 

I. A labirintite é uma inflamação e um dos seus principais sintomas são distúrbios de equilíbrio 

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

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

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

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

Adaptado de “Época”, 10 de agosto de 1998. 

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

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

lesadas pelo excesso de ruído? 
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6. Um cientista, procurando identificar que sentidos são usados por piranhas para reconhecer e atacar 

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

condições:  

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

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

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

e incolor; 

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

aquários?  

b) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer a presa? 

c) Se as piranhas não predarem no aquário III, o que você pode concluir? 

 

 

7. Sobre os órgãos dos sentidos 

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

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

de dor? 

 

 

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

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

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

mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. 

Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 

I. captada na língua e direcionada ao cérebro. 

II. transmitida ao cérebro através dos neurônios. 

III. reconhecida na região do sistema nervoso periférico. 

IV. uma mistura de sensações do olfato e do paladar. 

Estão corretas 

a) apenas II e III. 

b) apenas I e IV. 

c) apenas I e II. 

d) apenas III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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9. O sistema nervoso compreende uma rede de comunicações e controles que permite ao organismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ambiente. 

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

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

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

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

permite sentir a dor. 

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

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

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

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

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

e) F, F, V, V, V. 

 

 

10. A audição e o equilíbrio estão relacionados a funções de estruturas anatômicas do sistema sensorial.  

Leia e analise as proposições abaixo.  

I. Na orelha interna (ouvido interno) estão localizados três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo.  

II. A cóclea está localizada na orelha média (ouvido médio) e é um dos órgãos responsáveis pelo 

equilíbrio.  

III. Os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo estão localizados na orelha interna (ouvido interno) 

e são estruturas envolvidas no equilíbrio do corpo e na orientação.  

IV. A tuba auditiva comunica a orelha média à faringe e tem a função de equilibrar as pressões da 

orelha e do meio externo.  

Assinale a alternativa que corresponde às proposições corretas. 

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

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

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

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

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

compromete a visão das cores. 

 

2. D 

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

das narinas são chamados de quimiorreceptores. 

 

3. C 

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

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

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

 

4. B 

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

bastonetes). 

 

5. a) Canais semicirculares. 

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

 

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

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

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

 

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

olho. 

b) Terminações nervosas. 

 

8. E 

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

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

através de neurônios. 

 

9. B 

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

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

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

Krause. 

 

10. C 

I está incorreto pois esses ossos fazem parte da orelha média; II está incorreto pois a cóclea está 

localizada no ouvido interno. 
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Reprodução vegetal e agricultura 

 

Resumo 

 

Reprodução vegetal 

 
FONTE INFOESCOLA 

 

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

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

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

esporofítica como a dominante no ciclo.  

 

Importante lembrar: nos vegetais, os gametas são gerados por mitose, enquanto nos animais, por meiose. 

 

Briófitas 

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

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

formado o esporófito, que gerarão esporos. A fase predominante nas Briófitas é a gametofítica. 
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Pteridófitas 

Nas pteridófitas, esporófito (representado pela samambaia que conhecemos) vai produzir esporos por 

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

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

 

 

Gimnospermas 

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

polinização. Por isto, as Gimnospermas não mais dependem da água para a reprodução. 
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Angiospermas 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

protegerá a semente.  
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Aplicação na agricultura 

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

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

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

o aumento da produtividade no campo.  

 

 

Polinização 

Houve uma coevolução entre angiospermas e animais polinizadores, principalmente insetos. Para que haja 

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

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

 

 

 

Seleção artificial 

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

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

gerações.  
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Frutos partenocárpicos 

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

Isso pode ocorrer de forma natural, como na banana. 

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

como giberelinas e auxinas, como na melancia e abóbora.  
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Exercícios 

 

1. O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimola) com a fruta-

pinha (Annona squamosa), resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que 

o seu plantio seja por meio de enxertia. 

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a 

a) ampliação da variabilidade genética. 

b) produção de frutos das duas espécies. 

c) manutenção do genótipo da planta híbrida. 

d) reprodução de clones das plantas parentais. 

e) modificação do genoma decorrente da transgenia. 

 

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

formados. Como consequência imediata dessa ação, pode-se esperar que:  
a) Não haverá mais a produção de esporângios e a formação de esporos diplóides.  

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

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

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

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

 

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

uma planta, a qual, na fase adulta,  
a) Forma flores, frutos e sementes.  

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

c) Vive exclusivamente em ambiente terrestre.  

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

e) Tem tecidos especializados para condução de água e de seiva elaborada. 
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4. Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião de uma 

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

do-pará são sementes. 

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

Justifique.  

b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-pará é a mesma? 

Justifique. 

 

5. “Cerca de 100 milhões de anos atrás o número de espécies de plantas floríferas na Terra aumentou 

explosivamente e os botânicos se referem a este evento como a grande radiação… A fagulha que 

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

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

paisagem… A reprodução literalmente decolou. Os dinossauros que se alimentavam de árvores 

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

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

espécies vegetais e semearam a terra com sementes expelidas por seu trato digestivo”.  

Adaptado de National Geographic, julho/2002. 

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

populações vegetais.  

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

sementes? 

 

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

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

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

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

substâncias orgânicas e inorgânicas. A principal função desse hidrogel seria: 
a) induzir mutações e inibir a germinação daquelas plantas com características indesejáveis. 

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

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

verdadeira. 

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

onde as “sementes” serão lançadas. 

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

desenvolvimento das sementes. 
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7. É correto afirmar que o grão de pólen é: 
a) o esporófito das angiospermas. 

b) o gametófito masculino das fanerógamas. 

c) o esporófito das gimnospermas. 

d) o gameta masculino responsável pela dupla fecundação. 

e) o gameta masculino responsável pela formação do tubo polínico. 

 

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

I. Embrião 

II. Esporófito 

III. Ginósporos 

IV. Andrósporos 

V. Gametófitos 

São haplóides ( n ) SOMENTE 

a) I e II 

b) I e V 

c) II e III 

d) III e IV 

e) III, IV e V 

 

9. Considere a frase abaixo: 

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

III.” 

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

a) A oosfera – zigoto – o embrião. 

b) A oosfera – zigoto – a semente. 

c) O óvulo – zigoto – o embrião. 

d) O óvulo – endosperma – a semente. 

e) O óvulo – endosperma – o embrião. 
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10. As angiospermas representam o grupo de maior diversidade entre as plantas, com mais de 250.000 

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

sucesso desse grupo de plantas na ocupação dos hábitats terrestres. 

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

pelo carpelo, que forma o fruto. 

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

devido à redução progressiva da geração gametofítica. 

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

femininas. 

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

transporta solutos orgânicos. 

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

semente, oriunda desse óvulo. 
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1. C 

A enxertia é um tipo de reprodução assexuada que mantém a carga genética, podendo ter alterações 

somente por mutações (processo que gera variabilidade genética, porém ocorre de maneira rara e 

aleatória). Como a atemoia é a planta de interesse, este tipo de plantio manterá as mesmas 

características genéticas nas próximas gerações. 

 

2. E 

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

consequentemente, zigotos.  

 

3. E 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

variabilidade nesse grupo.  

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

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

Musgos = Briófitas (plantas sem sementes) 

 

6. E 

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

em desenvolvimento.  

 

7. B 

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

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

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

 

8. E 

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

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

formará o futuro embrião 

 

10. B 

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

- 2n).  
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John Rawls e a Justiça 

 

Resumo 

 

Rawls e o liberalismo igualitário 
Nascido em 1921, falecido em 2002, o americano John Rawls é certamente um dos mais influentes 

filósofos políticos da contemporaneidade. Seu pensamento tem como eixo a busca por uma articulação 

consistente entre dois valores políticos fundamentais, muitas vezes vistos como contrários: a liberdade e a 

igualdade. De fato, desde o século XIX, com a formação da democracia moderna, tais valores têm disputado 

ferozmente a centralidade da ordem política e oposto entre si duas grandes matrizes ideológicas: o liberalismo, 

que considera que uma sociedade justa é antes de tudo aquele que preserva e garante a liberdade individual, e 

o socialismo, que entende ser justa em primeiro lugar uma sociedade que promove a igualdade social. Ora, 

contra esta oposição que considerava fácil e simplista, Rawls elaborou uma perspectiva política própria, o 

liberalismo igualitário, que é voltado precisamente para a busca da conciliação entre liberdade e igualdade e 

objetiva ser uma solução superior para os dilemas do debate público.  

Obra de uma vida inteira, a justificação e fundamentação do liberalismo igualitário foi, no entanto, feita 

por Rawls de maneira mais clara e acabada naquele que é sua obra-prima, o livro Uma Teoria da Justiça, de 

1971. Neste livro, com efeito, é que o filósofo americano propôs uma estratégia filosófica que o tornou 

especialmente famoso: a retomada do contratualismo. Em verdade, Rawls admirava profundamente Hobbes, 

Locke, Kant e Rousseau e enxergava na tradição do contrato social o modo mais sofisticado de enfrentar os 

problemas da filosofia política, sendo por isso considerado um filósofo neocontratualista. Não, nos enganemos, 

porém: diferente de seus mestres e fontes de inspiração, o pensamento rawlsiano não teve como propósito 

conceber o pacto social como forma de justificar a existência do poder político, de sua autoridade sobre os 

homens. Ao contrário, preocupado antes, como já vimos, com questões de justiça social, típicas do nosso 

tempo, nosso filósofo propôs a retomada do contratualismo como um meio de estabelecer regras de 

cooperação social equitativas. 

Tal reformulação do contratualismo, voltado não mais para o problema do fundamento do poder 

público, mas para a questão do próprio funcionamento da sociedade, exige, de acordo com Rawls, uma 

inovação a mais em relação aos teóricos do contrato social: não basta apenas imaginar um pacto político entre 

pessoas livres e iguais, mas é preciso também imaginar que estas pessoas estejam em uma condição tal que 

garanta a sua isenção e imparcialidade. Tal condição consiste na suposição de que as pessoas da posição 

original (equivalente rawlsiano do estado de natureza) não conheceriam nenhuma de suas características 

específicas: cor de pele, tamanho, idade, classe social, filiação religiosa, orientação sexual, etc. De fato, se 

começassem a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas características 

específicas, as pessoas da posição original fatalmente privilegiariam sua própria condição e atribuiriam aos 

seus grupos de pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. Por sua vez, forçadas a pactuar 

normas para o funcionamento da sociedade desconhecendo suas próprias peculiaridades, as pessoas na 
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posição original teriam que estabelecer uma ordem de funcionamento da sociedade baseada em critérios 

totalmente neutros e imparciais. 

Submetidos assim a um véu de ignorância (essa é a expressão técnica do autor) os participantes do 

contrato social rawlsiano chegariam necessariamente, segundo o filósofo, ao estabelecimento de dois 

princípios básicos para a orientação da vida social. O primeiro desses princípios seria visto como 

necessariamente superior ao segundo e o segundo princípio, por sua vez, seria dividido em dois, tendo a 

segunda parte do segundo princípio prioridade sobre a primeira parte do mesmo. Os princípios de justiça são 

os seguintes: 

Primeiro princípio (princípio da liberdade): “cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 

sistema de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema de liberdade para as outras.” 

Segundo princípio (princípio da igualdade): “as desigualdades sociais e econômicas devem ser 

ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo: a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos 

limites do razoável (princípio da diferença), e b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (princípio da 

igualdade de oportunidades)”. 

Percebe-se aqui, em suma, as conclusões a que chega o pensamento de Rawls. Trata-se, em primeiro 

lugar, de um liberalismo igualitário e não de um igualitarismo liberal, pois, para ele, a liberdade, entendida como 

poder de autonomia do indivíduo para conduzir a sua própria vida, deve sempre ter precedência sobre tudo o 

mais, sendo limitada apenas pelo respeito a liberdade do outro: o único limite para a liberdade de um deve ser 

a liberdade alheia. Fundam-se aí todos os direitos civis, como a vida, a livre-expressão, a liberdade religiosa, o 

direito de ir e vir, etc. 

Por sua vez, não se trata aqui de um liberalismo puro e simples, pois, satisfeita a demanda da liberdade, 

Rawls acredita que deve ser buscada e perseguida sempre não uma igualdade completa, o que é irrealizável, 

mas a menor desigualdade possível. Esta própria busca pela minoração da desigualdade, aliás, deve pautar-se 

por critérios: em primeiro lugar a segunda parte do segundo princípio, isto é, não se pode negar um mínimo de 

oportunidades iguais para todos, caso contrário, não há sequer a possibilidade de autêntico mérito e sucesso 

legítimo (aqui se funda a condenação a qualquer sistema essencialmente desigual, que proíbe por princípio para 

uns as oportunidades que nega a outros, tais como o sistema de castas ou o modelo de estratificação 

estamental; bem como encontra aqui seu fundamento o direito ao voto universal e a difusão de certas 

condições básicas para todos, como acesso à saúde, à educação e ao transporte de qualidade). Por sua vez, 

garantidas essas mínimas oportunidades iguais, é necessário promover um arranjo em que aqueles que não 

obtiveram as primeiras posições durante o processo normal de competição social sejam contemplados com 

uma atenção especial, em virtude de suas necessidades mais fortes e complexas (eis aqui o princípio da 

diferença, que perfeitamente pode ser invocado para a defesa de pautas como a assistência social direta aos 

mais carentes – é o caso do bolsa-família – ou usado também na defesa de cotas nas universidades, tendo em 

vista aqueles que, mesmo com a garantia da liberdade e de um mínimo de igualdade de oportunidades, não 

obtêm e nem conseguem obter posições de destaque na sociedade). Eis aí, aos olhos de Rawls, os princípios 

gerais de uma sociedade justa que compõem seu liberalismo igualitário neocontratualista.  



 
 

 

 

3 

Filosofia / Sociologia 

 

Exercícios 

 

1. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações 

mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de 

acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o 

bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de 

justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o 

mesmo princípio de justiça. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado) 

 
A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? 

a) A relação entre liberdade e autonomia no Liberalismo. 

b) A independência entre poder e moral no Racionalismo. 

c) A convenção entre cidadãos e soberano do Absolutismo. 

d) A dialética entre o indivíduo e governo autocrata do Idealismo. 

e) A contraposição entre bondade e condição selvagem do Naturalismo. 

 

2. Sobre a teoria da justiça de John Rawls, marque a alternativa CORRETA.  

a) Um conceito central no contratualismo de Rawls é o de Estado de Natureza.  

b) Em Rawls a justiça é definida como equidade, baseada em princípios formulados por sujeitos 

situados no que denominou de “posição original”.  

c) Rawls defende uma versão renovada do utilitarismo na formulação de seu conceito de justiça.  

d) Segundo Rawls, uma sociedade justa eliminaria toda a desigualdade natural entre os homens.  

e) Na teoria rawlsiana da justiça como equidade há uma prevalência do bem sobre o justo.  

 

3. De acordo com o princípio da diferença formulado por Rawls, 

a) as desigualdades econômicas entre as pessoas justificam-se, uma vez que as pessoas são 

diferentes. 

b) as desigualdades econômicas são justas apenas se melhorarem o mais possível as expectativas 

dos menos favorecidos. 

c) se dermos oportunidades iguais às pessoas, não haverá desigualdades econômicas. 

d) se dermos oportunidades iguais às pessoas, cada um será responsável pela sua situação social e 

econômica. 
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4. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. 

Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade 

como um todo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se 

justifique por um bem maior partilhado por todos. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000 (adaptado). 

 
O filósofo afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social e 

aponta como seu elemento de ação e funcionamento o 

a) povo. 

b) Estado. 

c) governo. 

d) indivíduo. 

e) magistrado. 
 

5. Segundo Rawls, idealizador do liberalismo-igualitário — proposta que relaciona os conceitos de justiça e 

de equidade: 

a) cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema total mais extenso de liberdades básicas 

compatíveis com um sistema de liberdade similar para todos, o que ele considera o primeiro 

princípio da justiça. 

b) todos os indivíduos devem ser tratados de maneira igual, independentemente de suas intenções, 

habilidades e condições. 

c) a equidade se manifesta pela prevalência do bem sobre o justo, sendo cada indivíduo responsável 

pelo seu sucesso no interior da sociedade 

d) a vida em sociedade deve ser guiada pela concepção moral de bem comum da maioria, sendo o 

princípio de justiça dependente de noções particulares que formam um todo mais ou menos 

homogêneo 

 
 

6. Rawls concebe a posição original como: 

a) uma situação hipotética. 

b) uma situação histórica. 

c) uma experiência social concreta. 

d) uma experiência de cooperação. 

 
 

7. Segundo Rawls, os princípios da justiça por si apresentados 

a) proíbem diferenças entre os indivíduos. 

b) são aqueles que indivíduos racionais escolheriam na posição original. 

c) asseguram a igualdade econômica e social. 

d) são aqueles que os indivíduos escolheriam sem o véu de ignorância. 
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8. O pensador norte-americano John Rawls (1921-2002), contribuiu para a reformulação do pensamento 

moral contemporâneo, ao pretender ampliar o conceito e o papel da justiça. Nesse sentido, seu modelo 

de justiça  

a) é igualitarista, identificando a justiça com igualdade econômica, a ser conquistada por meio da 

planificação e estatização da economia. 

b) se baseia em uma concepção metafísica e apriorística de Bem, que obriga a pessoa a se orientar 

eticamente através de imperativos categóricos que comandam o sentido individual de suas ações. 

c) é utilitarista, pois concebe uma sociedade justa quando suas organizações são instituídas de forma 

a alcançar a maior soma de satisfação para o conjunto de indivíduos. 

d) defende as assimetrias econômicas e sociais, na medida em que recusa o argumento de ser 

vantajoso amparar os menos favorecidos. 

e) é pluralista, no sentido de compreender o universo social como composto por elementos diferentes 

e conflitantes, mas orientado por princípios, entre os quais, o da liberdade. 

 

9. Em 1971, o filósofo estadunidense John Rawls publica A Theory of Justice, obra na qual apresenta sua 

teoria da justiça como equidade. A década de 1980 ambientou o surgimento da corrente do 

comunitarismo, que se contrapôs à perspectiva de orientação liberal de Rawls. Leia o texto abaixo:  

"Para os comunitaristas, os liberais (universalistas) estariam simplesmente preocupados com a questão 

de como estabelecer princípios de justiça que poderiam determinar a submissão voluntária de todos os 

indivíduos racionais, mesmo de pessoas com visões diferentes sobre a vida boa. O que se estabelece 

como crítica é que, para os comunitaristas, os princípios morais só podem ser tematizados a partir de 

sociedades reais, a partir das práticas que prevalecem nas sociedades reais. Para eles, em John Rawls, 

encontram-se premissas abstratas de base como a liberdade e a igualdade que orientam (ou devem 

orientar) as práticas legítimas. A questão colocada é que, na interpretação comunitarista, a prática tem 

precedência sobre a teoria, e não seria plausível que pessoas que vivem em sociedades reais identifiquem 

princípios abstratos para sua existência. A crítica comunitarista aponta como insuficiente a tentativa de 

identificar princípios abstratos de moralidade através dos quais sejam avaliadas as sociedades 

existentes. A questão-chave é a negação de princípios universais de justiça que possam ser descobertos 

pela razão, pois, em sua avaliação, as bases da moral não são encontradas na filosofia, e, sim, na política".  
(SILVEIRA, Denis Coitinho. "TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS: ENTRE O LIBERALISMO E O COMUNITARISMO". 

In:Trans/Form/Ação, São Paulo, 30(1): 169-190, 2007).  

 
De acordo com o texto e com seus conhecimentos, assinale a alternativa que NÃO corresponde à crítica 

comunitarista à teoria da justiça de Rawls:  

a) Opera com uma concepção abstrata de pessoa que é consequência do modelo de representação 

da posição original sob o véu da ignorância.  

b) Utiliza princípios universais (deontológicos) com a pretensão de aplicação em todas as sociedades, 

criando uma supremacia dos direitos individuais em relação aos direitos coletivos.  

c) Utiliza a ideia de um Estado neutro em relação aos valores morais, garantindo apenas a autonomia 

privada (liberdade dos modernos) e não a autonomia pública (liberdade dos antigos), estando 

circunscrita a um subjetivismo ético liberal.  

d) Rawls, embora liberal, aproxima-se do marxismo, tendo apenas nas suas obras mais maduras uma 

veia materialista que olha para as comunidades reais.  

e) É uma teoria deontológica e procedimental, que utiliza uma concepção ética antiperfeccionista, 

estabelecendo uma prioridade absoluta do justo em relação ao bem. 
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10. O justo e o bem são complementares no sentido de que uma concepção política deve apoiar-se em 

diferentes ideias do bem. Na teoria da justiça como equidade, essa condição se expressa pela prioridade 

do justo. Sob sua forma geral, esta quer dizer que as ideias aceitáveis do bem devem respeitar os limites 

da concepção política de justiça e nela desempenhar um certo papel. 
RAWLS, J. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000 (adaptado). 

 
Segundo Rawls, a concepção de justiça legisla sobre ideias do bem, de forma que 

a) as ações individuais são definidas como efeitos determinados por fatores naturais ou 

constrangimentos sociais.  

b) o estudo da origem e da história dos valores morais concluem a inexistência de noções absolutas 

de bem e mal.  

c) o próprio estatuto do homem como centro do mundo é abalado, marcando o relativismo da época 

contemporânea. 

d) as intenções e bens particulares que cada indivíduo almeja alcançar são regulados na sociedade por 

princípios equilibrados.  

e) o homem é compreendido como determinado e livre ao mesmo tempo, já que a liberdade limita-se 

a um conjunto de condições objetivas. 
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Gabarito 

 

1. A  
O filósofo John Rawls defende que os indivíduos são livres e iguais. No entanto, para que aja organização 

é necessário que todos entendam e concordem com a noção pública de justiça e que não coloquem, na 

vida em sociedade, seus desejos pessoais na frente do bem comum. 

 
2. B 

A justiça para Rawls deve ser anterior a ideia de bem e é atrelada a noção de igualdade. Para se alcançar 

os princípios que conduzirão a essa justiça igualitária, Rawls propõe o procedimento da posição original – 

situação onde os indivíduos, despidos de qualquer condicionamento social, racial e político escolhem quais 

devem ser os princípios que conduzirão a sociedade. 

 
3. B 

O princípio da diferença pressupõe que os maiores benefícios possíveis devem ser distribuídos aos mais 

desfavorecidos, devendo a sociedade promover a distribuição igual da riqueza, exceto se a existência de 

desigualdades econômicas e sociais beneficiar os menos favorecidos. Assim, o único efeito aceitável da 

desigualdade é a benesse ao mais desfavorecido, que, mesmo mais distante da riqueza, desfrutará de um 

resultado positivo desse desequilíbrio. Esse princípio visa reconhecer que a sociedade e seu ordenamento 

jurídico é incapaz de produzir um cenário de homogeneidade social. A partir desse princípio se reconhece 

a diferença inerente à organização social e se propõe um ordenamento direcionado à equidade. 

 
4. D 

John Rawls é um dos maiores defensores contemporâneos da perspectiva política liberal. Isto significa 

que, para ele, o valor supremo a ser defendido pela ordem política é a liberdade individual e que uma 

sociedade é tanto mais justa quanto mais promove e defende esta liberdade. 

 
5. A 

John Rawls almeja elaborar uma Teoria da Justiça que consiga conjugar os dois mais importantes valores 

do mundo moderno: a liberdade (valor supremo da vida humana) e a igualdade (valor fundamental na 

convivência entre os membros de uma comunidade política). A teoria política de Rawls fundamenta-se na 

prioridade do justo sobre o bem. Isto quer dizer que as liberdades individuais, embora prioritárias, devem 

ser complementares aos anseios por igualdade e que os princípios da justiça têm de ser independentes de 

qualquer concepção particular de vida boa. 

“Todos os bens sociais primários têm que ser distribuídos de um modo igual, a menos que uma distribuição 

desigual de um ou de todos estes bens resulte em benefício dos mais necessitados”. Assim, aceitando o 

primeiro princípio (princípio da liberdade) consideramos que a sociedade tem o dever de assegurar a 

máxima liberdade para cada pessoa compatível com uma liberdade igual para todos os outros. O segundo 

princípio (princípio da diferença) pressupõe duas condições: os maiores benefícios possíveis devem ser 

distribuídos aos mais desfavorecidos, devendo a sociedade promover a distribuição igual da riqueza, 

exceto se a existência de desigualdades econômicas e sociais beneficiar os menos favorecidos, sendo 

este o princípio da maximização do mínimo; devem resultar do exercício de cargos e funções disponíveis 

para todos em condições de um igualdade equitativa de oportunidades (Princípio da igualdade de 

oportunidade). 
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6. A 
A posição original é uma situação hipotética que coloca os Homens numa base de igualdade, despidos 

das suas caraterísticas, dos seus interesses e dos seus objetivos. Ignorando as suas vontades pessoais, 

o Homem opta pelo seu melhor que acaba por ser o melhor para todos, visto estarem todos na mesma 

base de igualdade. A posição original garante então a imparcialidade e a universalidade (o que é bom para 

um, é bom para todos). 

 
7. B 

De fato, se começassem a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas 

características específicas, as pessoas da posição original fatalmente privilegiariam sua própria condição 

e atribuiriam aos seus grupos de pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. Por sua vez, 

forçadas a pactuar normas para o funcionamento da sociedade desconhecendo suas próprias 

peculiaridades, as pessoas na posição original teriam que estabelecer uma ordem de funcionamento da 

sociedade baseada em critérios totalmente neutros e imparciais.  

 
8. E 

Rawls concebe a organização social baseado no liberalismo igualitário, ou seja, a sociedade deve ser 

fundamentada no princípio da liberdade, superior a todos os outros princípios postulados pelo pensador. 

Reconhecendo a diversidade da condição humana, Rawls propõe a condição hipotética da posição original, 

onde todos, pelo véu da ignorância, devem escolher quais regras devem determinar o funcionamento da 

sociedade, alcançando assim, apesar das diferenças, uma comunidade mais equânime. 

 
9. D 

A tradição liberal (da qual John Rawls é signatário) considera a liberdade como "negativa", no qual o Estado 

não deveria interferir na liberdade e na propriedade dos cidadãos, exceto para evitar dano à sociedade, o 

que o afasta bastante da concepção marxista que compreende no Estado um papel fundamental tanto na 

manutenção do sistema capitalista quanto na sua superação (a depender de quem o controla). Além disso, 

e principalmente, o texto do enunciado afirma que “em John Rawls, encontram-se premissas abstratas de 

base como a liberdade e a igualdade que orientam (ou devem orientar) as práticas legítimas”, o que 

distancia o pensador do materialismo histórico marxiano. 

 
10. D 

Em suas ideias, John Rawls acreditava que ao se fazer as leis e a justiça, cada grupo social desejaria seu 

próprio favorecimento. Por exemplo, a elite econômica poderia querer que o Estado não influenciasse 

muito no mercado e abaixasse os impostos. Já os mais pobres poderiam acreditar que as pessoas que 

têm mais renda deveriam ser muito mais taxadas. Sendo assim, John Rawls bolou o experimento chamado 

de Véu da Ignorância, em que cada indivíduo deveria imaginar que não soubesse seu sexo, sua idade, sua 

etnia, absolutamente nada a respeito de si mesmo. Assim, seria possível imaginar uma lei que fosse justa 

a todos. Continuando, ele formulou o que para ela seria considerado como uma Sociedade Justa, que 

baseia no pensamento que TODOS, independentemente da classe social, sexo, idade, tamanho, devem ter 

o direito de se expressar, seja na religião, opinião, entre outros. 

Além disso, ele disse que TODOS deveriam possuir as MESMAS oportunidades de conquistar o mesmo 

objetivo. 

Como afirmado no texto do enunciado: "a concepção de justiça, legisla sobre ideias do bem, de forma 

que...". 

Assim, a melhor alternativa, dentro do contexto, é a ideia de que as intenções de cada indivíduo devem ser 

equilibradas. 
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Ondas: classificações e ondas periódicas 

 

Resumo 

 

Qualquer pessoa que já viu uma onda do mar tem uma noção intuitiva de onda. Contudo, uma onda do mar 

tem muitas variáveis e acaba confundindo um pouco alguns estudantes. Pense em uma onda como uma 

perturbação que se propaga. Por exemplo: uma fileira de dominós que é derrubada. Os dominós vão caindo e 

você vai acompanhando o movimento. Mas qual movimento? Os dominós não andam. Apenas caem uns 

sobre os outros. Mas essa queda é contínua. Essa queda se propaga.  Assim como pessoas num estádio que 

se levantam e sentam em ordem (formam a ola), tem-se a impressão de que algo se movimenta, contudo é a 

perturbação (levantar e sentar) que se propaga. 

Então ondas: 

• São perturbações que se propagam. 

• Transportam energia. 

• Não transportam matéria (a matéria recebe energia e se movimenta). 

 

Classificação 

• Quanto à natureza: 

Mecânica: necessita de um meio para se propagar. Ex: ondas sonoras (som). 

Eletromagnética: não necessita de um meio para se propagar. Ex: radiação eletromagnética (luz). 

 

• Quanto à forma de propagação: 

Longitudinal: as partículas do meio vibram na direção da propagação. 

Ex: Som  

 

Transversal: as partículas do meio vibram com direção perpendicular à de propagação. 

Ex: Luz 
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Ondas Periódicas: características 

É preciso reconhecer algumas características das ondas: o ponto mais alto é chamado de crista e o ponto 

mais baixo é chamado de vale ou depressão. 

A distância do eixo central até o ponto mais alto ou até o mais baixo é chamado de amplitude. 

 

 

A = amplitude 

λ = comprimento de onda (distância entre duas cristas ou entre dois vales) 

 

Muitos exercícios sobre ondas envolvem apenas o uso da equação de velocidade. É muito importante saber 

reconhecer o comprimento de onda. Para uma onda como a anterior, onde os vales e cristas podem ser 

medidos com facilidade, não há problema em identificar o comprimento de onda.  

Agora imagine uma pedra lançada em um lago. As ondas que se formam têm a aparência de círculos 

concêntricos. As linhas das circunferências correspondem às cristas. Então o comprimento de onda é 

encontrado como na figura a seguir. 

 

Outra forma de identificar o comprimento de onda é encontrar uma das figuras a seguir. 

 



 
 

 

 

3 

Física 
 

Dica: para não esquecer como é o comprimento de onda lembre-se do desenho a seguir: 

 

 

Associe a figura a alguma coisa que possa lembrar: uma máscara, o símbolo de infinito, dois quibes, duas 

bolas de futebol americano, um par de olhos ou qualquer coisa que lembre a figura. 

Observe que mesmo que apareçam várias dessas figuras, o comprimento de onda possui apenas aquele 

desenho. 

 

 

Na figura anterior há dois comprimentos de onda. 

 

Grandezas envolvidas no estudo das ondas 

Definições: 

• Período(T): tempo necessário para completar uma oscilação. Unidade (T) = s 

• Frequência (f): número de oscilações em um período definido. Unidade (f) = s-1 = RPS = Hz 

• Velocidade (v) = razão entre o comprimento de onda e o período da onda. 

 

 

 

Fenômenos Ondulatórios 

Reflexão 

A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise diferenciada para 

alguns casos. 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 
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Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 

Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir um 

pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a corda. 

Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 
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Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma estrutura da 

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda é 

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram mudanças 

nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda do mar, basta 

mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a velocidade no ar 

quente é diferente do ar frio. 

 

Refração em superfície  

 

O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 

Refração em cordas 

A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades lineares 

diferentes. 

Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 
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Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há também 

o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, funciona 

como reflexão de corda livre). 

 

Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 

 

Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 

A Lei de Snell também é válida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na óptica seu 

uso comum é com o índice de refração 

 

Difração  

A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem dimensões 

próximas do obstáculo (ou abertura). 
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Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 

Interferência em cordas: 

Fases iguais: as amplitudes se somam. 

 

Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 

Interferência em superfície 

Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 
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Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 

Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 

A fórmula que identifica a interferência é: 

 

onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um 

atraso entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

 
 

Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 

 

Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 

Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 

Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, mas 

do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que se 

propaga apenas na direção da fresta. 
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O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 

 

Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de propagação. Se 

outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não atravessará, ficando 

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 

Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 

Girando 90o não passa luz 

 

 

  



 
 

 

 

10 

Física 
 

Exercícios 

 

1. A figura representa, nos instantes t = 0 s e t = 2,0 s, configurações de uma corda sob tensão constante, 

na qual se propaga um pulso cuja forma não varia.  

 
Qual a velocidade de propagação do pulso?  

a) 0,1 m/s. 

b) 0,2 m/s. 

c) 0,3 m/s. 

d) 0,4 m/s. 

e) 0,5 m/s. 

 

 

2. Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na figura, 

a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no instante t 

= 0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila. 

 

 
 

Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação 

da boia valem  

a) 2,5 m/s e 0,2 s.  

b) 5,0 m/s e 0,4 s.  

c) 0,5 m/s e 0,2 s.  

d) 5,0 m/s e 0,8 s.  

e) 2,5 m/s e 0,8 s. 
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3. Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada que tem uma das extremidades fixada em 

uma parede, conforme mostra a figura a seguir. 
 

 
 

Depois de o pulso A ter sofrido reflexão no ponto da corda fixo na parede, ocorrerá interferência entre 

os dois pulsos. É CORRETO afirmar que a interferência entre esses dois pulsos é 

a) destrutiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

b) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

c) construtiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

d) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

e) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de existir, devido à absorção de energia durante a 

interação. 
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4. A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, 

conforme a figura. 
 

 
 

Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os 

espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares: 

 

 
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o  

a) V 

b) IV 

c) III 

d) II 

e) I 
 
 

5. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio 

homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a Região 

Amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir 

ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de 

ondas planas entre o litoral do Brasil e a Região Amazônica é possível por meio da 
a) reflexão.  

b) refração.  

c) difração. 

d) polarização. 

e) interferência. 
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6. A figura mostra, em certo instante, três pequenos barcos A, B e C em alto mar, submetidos à ação de 

uma onda suave, praticamente harmônica, que se propaga da esquerda para a direita; observe que o 

barco B está no ponto mais baixo da onda 

 

 
 

Considerando que os barcos têm apenas movimento vertical devido à passagem da onda, marque a 

alternativa que indica para cada barco se sua velocidade vertical é nula, se tem sentido para cima, ou 

se tem sentido para baixo, no instante considerado. 

a) 𝑉𝑎  é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜. 

b) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑐  é 𝑛𝑢𝑙𝑎. 

c) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑏 é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑛𝑢𝑙𝑎. 

d) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎; 𝑉𝑏 é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜. 

e) 𝑉𝑎  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜; 𝑉𝑏 é 𝑛𝑢𝑙𝑎; 𝑉𝑐  é 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎. 

 

 

7. A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade V1 = 12 m/s em uma 
corda AB cuja densidade linear é µ1. Esta corda está ligada a outra BC cuja densidade linear é µ2; sendo 
a velocidade de propagação da onda V2 = 8 m/s. 
 

 
 

O comprimento da onda quando se propaga na corda BC; 

a) 2 cm. 

b) 1 cm. 

c) 3 cm. 

d) 5 cm. 

e) 4 cm. 
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8. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 m de 
comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em 
dois instantes de tempo, separados de 1,5 segundo. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu 
uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. 
 

 
 

Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta 

constante, é  

a) 4 m/s.  

b) 6 m/s.  

c) 8 m/s. 

d) 10 m/s. 

e) 12 m/s. 

 

 

9. Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 m/s. Nessa 

mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética com comprimento de onda 2.106 µm 

viajando em sentido contrário. Assim, é correto afirmar que as duas ondas têm 

a) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência construtiva. 

b) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência destrutiva. 

c) mesmo comprimento de onda, e não pode haver interferência. 

d) diferentes comprimentos de onda, e não pode haver interferência. 
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10. Terremotos, ou sismos, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, 

causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre. Esses choques liberam 

uma grande quantidade de energia, a qual se propaga pela Terra, em todas as direções, por meio de 

ondas elásticas.  
Diversos tipos de ondas elásticas são produzidos quando ocorre um terremoto. Os tipos mais 

importantes são: 

• Ondas P (ou primárias) – movimentam as partículas do solo, comprimindo-as e dilatando-as. A 

direção do movimento das partículas é paralela à direção de propagação da onda;  

• Ondas S (ou secundárias) – movimentam as partículas do solo perpendicularmente à direção da 

propagação da onda.  

 

A figura a seguir mostra como varia a velocidade das ondas em função da profundidade. 

 

 
 

Com base na análise do texto e da figura, podemos concluir que  

a) as ondas s são sempre mais rápidas que as ondas p.  

b) as ondas s são longitudinais.  

c) as ondas p são transversais.  

d) as ondas p, à medida que se propagam, possuem sempre velocidades crescentes.  

e) as ondas s e p sofrem refração no interior do planeta terra. 
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Gabarito 

 

1. A 

10 cm/s  

A distância entre duas cristas na figura é de 20 cm, ou seja, este é o comprimento de onda λ. 
O período T é de 2s. 
A velocidade de propagação v da onda será dada por: 
V = λ/T = 20/2 = 10 cm/s = 0,1 m/s 

 
2. E 

Observa-se pelo esquema que a onda percorre uma distância de 0,5 m durante um intervalo de tempo de 
0,2 seg. Como V=∆S/∆t, temos V = 0,5 / 0,2 = 2,5 m/s. Como a onda percorreu apenas ¼ do seu 
comprimento num tempo t = 0,2s, para percorrer o tempo total, teremos T = 4 .0,2 = 0,8s. 

 
3. B 

Como o pulso A retornará invertido (extremidade fixa) ao se superpuserem os dois pulsos sofrerão 
interferência destrutiva e em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características 
originais. 

 
4. B 

 
 

5. A 

 
 

6. D 

VA: vertical para cima e VB nulo e Vc vertical para baixo 

 

7. B 

𝑓 =
𝑣1

𝜆1
=

12

0,015
= 800𝐻𝑧 →  𝜆2 =

𝑣2

𝑓
=

8

800
= 0,01𝑚 = 1𝑐𝑚  
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8. E 

Vemos que a frente do pulso, no intervalo de 1,5 s, percorreu as posições de 9 a 15 m (6 m), sofrendo 
reflexão. Depois, retornou da posição 15 m até a de 3 m (12 m). Portanto, ∆x = 12 + 6 = 18 m. 
V = ∆x / ∆t = 18/1,5 = 12 m/s  

 
9. C 

 
 

10. E 

Quando o meio, ou condições do meio são alteradas na propagação de alguma onda, sua velocidade 
muda, caracterizando a ocorrência de refração. 
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Ondas: estacionárias e acústica 

 

Resumo 

 

Acústica 

- Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

- Batimento: sons de frequências próximas. 

- Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

- Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

- Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

- Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

Unidade: W/m2. 

Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala logarítmica. 

- Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou do 

observador da onda. 

 

Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 
Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 

onde n é o número do harmônico 

Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número de 

"quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 
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Ondas estacionárias em tubos 

- aberto: forma ventre 

- fechado: forma nó 

 

 

A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 

O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 
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Exercícios 

 

1. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440,0 Hz ao vibrar livremente, quando 

tocada na região da boca, como mostra a figura 1.  Pressiona-se então a corda, a L/3 de distância da 

pestana, como mostra a figura 2.   

 
A frequência fundamental emitida pela corda pressionada, quando tocada na região da boca, será de  

a) 660,0 Hz.  

b) 146,6 Hz.  

c) 880,0 Hz.  

d) 293,3 Hz. 
 

 

2. Dois tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica: o primeiro é aberto 

nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a 

temperatura ambiente seja de 20 C e a velocidade do som igual a 344 m/s, assinale a alternativa que 

representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo.  

a) 2,0  

b) 1,0  

c) 8,0  

d) 0,50  

e) 0,25 
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3. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas amplitudes 

representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. A propriedade que permite distinguir o som 

dos dois instrumentos é: 

 

a) o comprimento de onda  

b) a amplitude  

c) o timbre  

d) a velocidade de propagação  

e) a frequência 

 

 

4. Um violão possui seis cordas de mesmo comprimento L, porém, de massas diferentes. A velocidade de 

propagação de uma onda transversal em uma corda é dada por 𝑣 = √𝑇/𝜇, onde T é a tração exercida na 

corda e µ, sua densidade linear. A corda vibra no modo fundamental, no qual o comprimento L 

corresponde a meio comprimento de onda λ. A frequência de vibração de uma corda do violão aumentará 

se  

a) µ aumentar. 

b) v diminuir. 

c) L diminuir. 

d) λ aumentar. 

e) T diminuir. 
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5. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são 

produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das 

cordas do violão com a onda sonora correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm:  

a) a mesma amplitude.  

b) a mesma frequência.  

c) a mesma velocidade de propagação.  

d) o mesmo comprimento de onda.  

 

 

6. Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um diapasão 

de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta da proveta indica ressonância. Uma onda 

sonora estacionária possível é representada na figura a seguir. A velocidade do som, nessas condições, 

é, em m/s, 

 

a) 326.  

b) 334.  

c) 342. 

d) 350. 

e) 358. 
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7. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 

seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-

se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa 

de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do 

forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte 

da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida?  

a) I e III  

b) I e V  

c) II e III  

d) II e IV  

e) II e V 

 

 

8. O gráfico a seguir apresenta a variação de pressão em função do tempo para o som produzido, no ar, por 

dois instrumentos musicais. 

 

 
Está correto afirmar que os dois sons 

a) correspondem a notas musicais diferentes. 

b) possuem amplitudes diferentes. 

c) possuem frequências diferentes. 

d) possuem velocidades diferentes. 

e) possuem timbres diferentes. 
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9. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o 

acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O ouvido 

absoluto é uma característica perceptual de Poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem 

outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 

ago. 2012 (adaptado). 

 

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a  

a) frequência.  

b) intensidade.  

c) forma da onda.  

d) amplitude da onda.  

e) velocidade de propagação. 

 

 

10. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 cm 

de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. 

 

 
Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Calcule a frequência fundamental de vibração da 

coluna de ar contida nesse canal. 

a) 1200 Hz 

b) 2100 Hz 

c) 3000 Hz 

d) 3400 Hz 

e) 4500 Hz 
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Gabarito 

 

1. A 

Frequência f no estado fundamental (n = 1) num tubo do tipo aberto: 

f = nv/2L → f = v/2L 

Como a mudança no comprimento é feita no mesmo instrumento que não muda de meio, a velocidade de 

propagação da onda não muda, isto é, teremos que: 

v = 2Lf 

v = 2.440.L = 880.L (I) 

 

Fazendo a diferença de comprimento, 

L- L/3 = 2L/3 

 

teremos que a nova frequência f’ será: 

f’ = v/(2.2L/3) e substituindo em I, 

f’ = 880.L/3L/4 = 660 Hz 

 

2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. C 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 
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4. C 

 

 

5. B 

O enunciado descreve um exemplo de refração, em que há mudança na direção de uma onda ao atravessar 

a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a velocidade de 

propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade 

é a frequência, que não se altera. 

 

6. C 

A proveta equivale a um tubo sonoro fechado, cujo comprimento é L = 40 – 10 = 30 cm = 0,3 m. A onda 

representada na figura correspondo ao 3º harmônico e como a proveta está em ressonância com o 

diapasão, concluímos que f3 = 855 Hz. 

Só que f3 = 3v/4L 

Então, 

v = f3.4L/3 = 855.4.0.3/3 = 342 m/s 

 

7. A 

 

 

8. E 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

 

9. A 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequência
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10. D 

O tubo sonoro é fechado, então: 

L = λ/4 

0,025 = λ/4 → λ = 0,1 m 

Aplicando a equação fundamental da ondulatória, temos que: 

V = λf → 340 = 0,1.f → f = 3400 Hz 
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Ondas: estacionárias e acústica 

 

Resumo 

 

Acústica 

- Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

- Batimento: sons de frequências próximas. 

- Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

- Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

- Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

- Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

Unidade: W/m2. 

Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala logarítmica. 

- Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou do 

observador da onda. 

 

Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 
Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 

onde n é o número do harmônico 

Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número de 

"quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 

 

 



 
 

 

 

2 

Física 
 

Ondas estacionárias em tubos 

- aberto: forma ventre 

- fechado: forma nó 

 

 

A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 

O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 
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Exercícios 

 

1. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440,0 Hz ao vibrar livremente, quando 

tocada na região da boca, como mostra a figura 1.  Pressiona-se então a corda, a L/3 de distância da 

pestana, como mostra a figura 2.   

 
A frequência fundamental emitida pela corda pressionada, quando tocada na região da boca, será 

de  

a) 660,0 Hz.  

b) 146,6 Hz.  

c) 880,0 Hz.  

d) 293,3 Hz. 
 

 

2. Dois tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica: o primeiro é aberto 

nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a 

temperatura ambiente seja de 20 C e a velocidade do som igual a 344 m/s, assinale a alternativa que 

representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo.  

a) 2,0  

b) 1,0  

c) 8,0  

d) 0,50  

e) 0,25 
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3. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas amplitudes 

representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. A propriedade que permite distinguir o som 

dos dois instrumentos é: 

 

a) o comprimento de onda  

b) a amplitude  

c) o timbre  

d) a velocidade de propagação  

e) a frequência 

 

 

4. Um violão possui seis cordas de mesmo comprimento L, porém, de massas diferentes. A velocidade de 

propagação de uma onda transversal em uma corda é dada por 𝑣 = √𝑇/𝜇, onde T é a tração exercida 

na corda e µ, sua densidade linear. A corda vibra no modo fundamental, no qual o comprimento L 

corresponde a meio comprimento de onda λ. A frequência de vibração de uma corda do violão 

aumentará se  

a) µ aumentar. 

b) v diminuir. 

c) L diminuir. 

d) λ aumentar. 

e) T diminuir. 
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5. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são 

produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das 

cordas do violão com a onda sonora correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm:  

a) a mesma amplitude.  

b) a mesma frequência.  

c) a mesma velocidade de propagação.  

d) o mesmo comprimento de onda.  

 

 

6. Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um 

diapasão de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta da proveta indica ressonância. 

Uma onda sonora estacionária possível é representada na figura a seguir. A velocidade do som, nessas 

condições, é, em m/s, 

 

a) 326.  

b) 334.  

c) 342. 

d) 350. 

e) 358. 
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7. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 

seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-

se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa 

de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do 

forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte 

da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga 

derretida?  

a) I e III  

b) I e V  

c) II e III  

d) II e IV  

e) II e V 

 

 

8. O gráfico a seguir apresenta a variação de pressão em função do tempo para o som produzido, no ar, 

por dois instrumentos musicais. 

 

 
Está correto afirmar que os dois sons 

a) correspondem a notas musicais diferentes. 

b) possuem amplitudes diferentes. 

c) possuem frequências diferentes. 

d) possuem velocidades diferentes. 

e) possuem timbres diferentes. 
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9. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo 

o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O 

ouvido absoluto é uma característica perceptual de Poucos indivíduos capazes de identificar notas 

isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 

15 ago. 2012 (adaptado). 

 

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é 

a  

a) frequência.  

b) intensidade.  

c) forma da onda.  

d) amplitude da onda.  

e) velocidade de propagação. 

 

 

10. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 

cm de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. 

 

 
Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Calcule a frequência fundamental de vibração da 

coluna de ar contida nesse canal. 

a) 1200 Hz 

b) 2100 Hz 

c) 3000 Hz 

d) 3400 Hz 

e) 4500 Hz 
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Gabarito 

 

1. A 

Frequência f no estado fundamental (n = 1) num tubo do tipo aberto: 

f = nv/2L → f = v/2L 

Como a mudança no comprimento é feita no mesmo instrumento que não muda de meio, a velocidade de 

propagação da onda não muda, isto é, teremos que: 

v = 2Lf 

v = 2.440.L = 880.L (I) 

 

Fazendo a diferença de comprimento, 

L- L/3 = 2L/3 

 

teremos que a nova frequência f’ será: 

f’ = v/(2.2L/3) e substituindo em I, 

f’ = 880.L/3L/4 = 660 Hz 

 

2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. C 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 
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4. C 

 

 

5. B 

O enunciado descreve um exemplo de refração, em que há mudança na direção de uma onda ao 

atravessar a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a 

velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de 

proporcionalidade é a frequência, que não se altera. 

 

6. C 

A proveta equivale a um tubo sonoro fechado, cujo comprimento é L = 40 – 10 = 30 cm = 0,3 m. A onda 

representada na figura correspondo ao 3º harmônico e como a proveta está em ressonância com o 

diapasão, concluímos que f3 = 855 Hz. 

Só que f3 = 3v/4L 

Então, 

v = f3.4L/3 = 855.4.0.3/3 = 342 m/s 

 

7. A 

 

 

8. E 

Chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

 

9. A 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequência
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10. D 

O tubo sonoro é fechado, então: 

L = λ/4 

0,025 = λ/4 → λ = 0,1 m 

Aplicando a equação fundamental da ondulatória, temos que: 

V = λf → 340 = 0,1.f → f = 3400 Hz 
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Exercícios de ondas (acústica e estacionárias) 

 

Exercícios 

 

1. (Eear 2019) Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a 

situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos apresentava tom de voz fina 

em outros momentos tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma 

qualidade do som denominada:  

a) altura.    

b) timbre.    

c) velocidade.    

d) intensidade.    

   

 

2. (Fgv 2018) As figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida pelo 

músico e vibrando em situação estacionária. 

 

 

 

De uma figura para outra, não houve variação na tensão da corda. Assim, é correto afirmar que, da 

figura 1 para a figura 2, ocorreu  

a) um aumento na velocidade de propagação das ondas formadas na corda e também na velocidade 

de propagação do som emitido pelo instrumento.    

b) um aumento no período de vibração das ondas na corda, mas uma diminuição na velocidade de 

propagação do som emitido pelo instrumento.    

c) uma diminuição na frequência de vibração das ondas formadas na corda, sendo mantida a 

frequência de vibração do som emitido pelo instrumento.    

d) uma diminuição no período de vibração das ondas formadas na corda e também na velocidade de 

propagação do som emitido pelo instrumento.    

e) um aumento na frequência de vibração das ondas formadas na corda, sendo mantida a velocidade 

de propagação do som emitido pelo instrumento.     
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3. (Eear 2017) A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco, por meio da  

amplitude de vibração da fonte sonora é definida como  

a) timbre    

b) altura    

c) intensidade    

d) tubo sonoro    

 

 

4. Uma onda na forma de um pulso senoidal tem altura máxima de 2,0cm e propaga-se para a direita com 

velocidade de 1,0 . 104 cm/s, num fio esticado e preso a uma parede fixa (figura 1). No instante 

considerado inicial, a frente de onda está a 50 cm da parede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine o instante em que a superposição da onda incidente com a refletida tem a forma mostrada 

na figura 2, com altura máxima de 4,0 cm.  
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5. (Fuvest 2018) Um alto-falante emitindo som com uma única frequência é colocado próximo à 

extremidade aberta de um tubo cilíndrico vertical preenchido com um líquido. Na base do tubo, há uma 

torneira que permite escoar lentamente o líquido, de modo que a altura da coluna de líquido varie 

uniformemente no tempo. Partindo-se do tubo completamente cheio com o líquido e considerando 

apenas a coluna de ar criada no tubo, observa-se que o primeiro máximo de intensidade do som ocorre 

quando a altura da coluna de líquido diminui  e que o segundo máximo ocorre um minuto após a 

torneira ter sido aberta. 

Determine 

a) o módulo da velocidade  de diminuição da altura da coluna de líquido; 

b) a frequência  do som emitido pelo alto-falante. 

 

Sabendo que uma parcela da onda sonora pode se propagar no líquido, determine 

c) o comprimento de onda  deste som no líquido; 

d) o menor comprimento  da coluna de líquido para que haja uma ressonância deste som no 
líquido. 

 

Note e adote: 

Velocidade do som no ar:  

Velocidade do som no líquido:  

Considere a interface ar-líquido sempre plana. 

A ressonância em líquidos envolve a presença de nós na sua superfície.   
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6. (Fcmmg 2018)  A figura mostra uma haste vertical ligada a um alto falante que oscila a  ligado 

a uma corda que passa por uma roldana e é esticada por um peso, formando uma onda estacionária. 

 

 

 

Alterando-se gradativamente o número de vibrações da haste, a onda se desfaz e, em seguida, observa-

se outra configuração de uma nova onda estacionária, com menor comprimento de onda. Para que tal 

fato aconteça, a nova frequência do alto falante será de:  

a)     

b)     

c)     

d)     

 

 

7. (Eear 2018) Um professor de música esbraveja com seu discípulo: 

“Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino!”. 

A qualidade do som que permite essa distinção à que se refere o professor é a (o)  

a) altura.    

b) timbre.    

c) intensidade.    

d) velocidade de propagação.    

 

 

8. (Ufc 1996) Considere dois tubos sonoros, um aberto e outro fechado, ambos do mesmo comprimento 

e situados no mesmo ambiente. Se o som de frequência fundamental emitido pelo tubo aberto tem 

comprimento de onda de 34 cm, qual o comprimento de onda, em centímetros do som de frequência 

fundamental emitido pelo tubo fechado? 
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9. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016) Em 1816 o médico francês René Laënnec, durante um exame 

clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido 

numa das extremidades, deixando a outra livre para ser encostada na paciente. Dessa forma, não só 

era evitado o contato indesejado com a paciente, como os sons se tornavam muito mais audíveis. 

Estava criada assim a ideia fundamental do estetoscópio [do grego, “stêthos” (peito) “skopéo” (olhar)].  

É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para auscultar (termo técnico 

correspondente a escutar) sons vasculares, respiratórios ou de outra natureza em diversas regiões do 

corpo.  

 

 

É composto por três partes fundamentais. A peça auricular tem formato anatômico para adaptar-se ao 

canal auditivo. Os tubos condutores do som a conectam à peça auscultatória. E, por fim, a peça 

auscultatória, componente metálico colocado em contato com o corpo do paciente. Essa peça é 

composta por uma campânula, que transmite melhor os sons de baixa frequência - como as batidas do 

coração - e o diafragma, que transmite melhor os sons de alta frequência, como os do pulmão e do 

abdômen. 

 

 

A folha de papel enrolada pelo médico francês René Laënnec pode ser interpretada como um tubo 

sonoro aberto. Considerando o comprimento desse tubo igual a  e que, ao auscultar um 

paciente, houve a formação, no interior desse tubo, de uma onda estacionária longitudinal de segundo 

harmônico e que se propagava com uma velocidade de  qual a frequência dessa onda, em 

hertz?  

a)     

b)     

c)     

d)     
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10. (Enem PPL 2015) Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda 

 muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que 

representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados: em A o primeiro harmônico 

de uma nota musical (comprimento de onda  em B seu segundo harmônico (comprimento de onda 

 e em C o seu terceiro harmônico (comprimento de onda  onde  

 

 

 

Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo 

harmônico?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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Gabarito 

 

1. A 

A grandeza que está relacionada com o tom da voz é a altura.   

 

2. E 
Pelas figuras, temos que: 

1 22λ λ=  

Logo, mantendo a velocidade de propagação do som no instrumento: 

1 1 2 2

2 1 2 2

2 1

v f

f f

2 f f

f 2f

λ

λ λ

λ λ

=

=

=

 =

   

 

3. C 
A intensidade sonora está relacionada com a amplitude do som, permitindo a distinção de sons fracos e 

sons fortes. Ondas sonoras de grande amplitude são ondas que transportam grande energia e já as ondas 

de pouca amplitude são ondas que transportam pouca energia.   

 

4. 6,0.10-3 s 

 

 
 

O trecho 1 2 3 que incide na extremidade fixa volta invertido e se superpõe ao trecho 3 4 5 que está 

incidindo na extremidade. A superposição entre eles é construtiva e tem altura de 4,0 cm. O instante em 

que ocorre a superposição corresponde ao intervalo de tempo para o trecho 3 4 5 atingir a extremidade 

e, portanto, percorrer 60 cm. 

 

De v = Δs/Δt vem: 1,0.104cm/s = 60cm/Δt => Δt = 6,0.10-3 s 
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5.  

a) A partir da situação descrita no enunciado, tem-se o seguinte esquema para os dois primeiros 

máximos de intensidade: 

 

 
 

Deste modo, a velocidade de escoamento será: 

 
 

b) Da figura, temos que: 

 
 

Logo, pela equação fundamental: 

 
 

c) Dado que a frequência após a refração da onda sonora para o líquido não se altera, temos: 

 
 

d) Obedecida a condição de ressonância, teremos o seguinte esquema: 

 
 

Sendo assim: 
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6. C 

Tomando o comprimento da corda como L, o comprimento da primeira onda estacionária é: 

  
A próxima onda estacionária com menor comprimento de onda será: 

 
Como as velocidades de propagação são iguais para as duas ondas, temos que: 

  

  
 

7. B 

Uma mesma nota pode ser emitida por vários instrumentos diferentes. Mas o que torna possível 

caracterizar cada um são seus diferentes timbres.  

 

8. Dado:  

 

Para dois tubos de mesmo comprimento, um aberto e outro fechado, os comprimentos de onda do são 

fundamental são: 

  
 

9. C 

A figura mostra um tubo aberto em seu segundo harmônico. 

 
Como se pode notar nessa figura, no segundo harmônico, o comprimento de onda é igual ao 

comprimento do tubo. 

 
 

Da equação fundamental da ondulatória: 

  
 

10. C 

O próximo é o 4º harmônico. No caso a flauta comporta-se como um tudo aberto, sendo a ordem do 

harmônico  igual a do número de fusos. Se o comprimento de um fuso é igual ao de meio 

comprimento de onda, tem-se: 
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Exercícios de Óptica da Visão 

 

Exercícios 

 

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

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

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

conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a 

imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. 

 

 
 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à)  

a) íris    

b) retina    

c) pupila    

d) córnea    

e) cristalino    
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2. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais 

moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No 

caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. 

Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia.   

a) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a aumentar a 

distância focal da lente efetiva do olho.     

b) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a aumentar a 

distância focal da lente efetiva do olho.     

c) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a diminuir a 

distância focal da lente efetiva do olho.     

d) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a diminuir a 

distância focal da lente efetiva do olho.     
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3. A partir da meia idade a consulta ao médico oftalmologista se faz necessária, pois os músculos ciliares 

vão perdendo a elasticidade, aparecendo a presbiopia. Para corrigir, o médico irá receitar óculos com 

lentes convergentes que deslocam as imagens um pouco mais para frente da retina do olho.  

Usando-se estes óculos com lente convergente pode-se, então, observar um lápis como uma imagem 

real e invertida em um anteparo conforme o esquema a seguir. 

(Iremos analisar somente por uma das lentes) 

 

 
 

 
 

A alternativa correta que mostra como será a imagem formada nesse caso é:   

a)     

 

c)     

 

 

b)     

 

d)     
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4. Muitas pessoas não enxergam nitidamente objetos em decorrência de deformação no globo ocular ou 

de acomodação defeituosa do cristalino. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados a seguir, na ordem em 

que aparecem. 

Para algumas pessoas a imagem de um objeto forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura 

I abaixo. Esse defeito de visão é chamado de __________, e sua correção é feita com lentes __________. 

 

 
 

Em outras pessoas, os raios luminosos são interceptados pela retina antes de se formar a imagem, 

conforme representado na figura II abaixo. Esse defeito de visão é chamado de __________, e sua 

correção é feita com lentes __________. 

 

 
 

a) presbiopia − divergentes − hipermetropia – convergentes    

b) presbiopia − divergentes − miopia − convergentes    

c) hipermetropia − convergentes − presbiopia − divergentes    

d) miopia − convergentes − hipermetropia − divergentes    

e) miopia − divergentes − hipermetropia − convergentes    
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5. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo, de tamanho igual a 6 mm,  grudado na parede na 

altura de seus olhos. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 m.  Supondo que a 

distância entre esse cristalino e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 mm,  o tamanho da 

imagem do adesivo formada na retina é: 

 

 
 

a) 
34 10 mm.−

    

b) 
35 10 mm.−

    

c) 
24 10 mm.−

    

d) 
45 10 mm.−

    

e) 
42 10 mm.−

    
   

 

6. Um estudante foi ao oftalmologista, reclamando que, de perto, não enxergava bem. Depois de realizar 

o exame, o médico explicou que tal fato acontecia porque o ponto próximo da vista do rapaz estava a 

uma distância superior a 25 cm  e que ele, para corrigir o problema, deveria usar óculos com “lentes de 

2,0graus“, isto é, lentes possuindo vergência de 2,0  dioptrias. 

Do exposto acima, pode-se concluir que o estudante deve usar lentes  

a) divergentes com 40 cm  de distância focal.    

b) divergentes com 50 cm  de distância focal.    

c) divergentes com 25 cm  de distância focal.    

d) convergentes com 50 cm  de distância focal.    

e) convergentes com 25 cm  de distância focal.    

   

 

7. Um jovem com visão perfeita observa um inseto pousado sobre uma parede na altura de seus olhos. A 

distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. 

Considere que o inseto tenha 3 mm de tamanho e que a distância entre a córnea e a retina, onde se 

forma a imagem, é igual a 20 mm. 

Determine o tamanho da imagem do inseto.   
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8. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, 

como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são 

consideradas seguras até 12  dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores 

de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, 

conhecidas como lentes fácicas (LF),  são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino (C),  

sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina (R).  

O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fácicas para 

correção do problema de visão apresentado é esquematizado por  

 

 

   

9. O olho é o senhor da astronomia, autor da cosmografia, conselheiro e corretor de todas as artes 

humanas (...). É o príncipe das matemáticas; suas disciplinas são intimamente certas; determinou as 

altitudes e dimensões das estrelas; descobriu os elementos e seus níveis; permitiu o anúncio de 

acontecimentos futuros, graças ao curso dos astros; engendrou a arquitetura, a perspectiva, a divina 

pintura (...). O engenho humano lhe deve a descoberta do fogo, que oferece ao olhar o que as trevas 

haviam roubado. 
Leonardo da Vinci, Tratado da pintura. 

Considere as afirmações abaixo: 

I. O excerto de Leonardo da Vinci é um exemplo do humanismo renascentista que valoriza o 

racionalismo como instrumento de investigação dos fenômenos naturais e a aplicação da 

perspectiva em suas representações pictóricas. 

II. Num olho humano com visão perfeita, o cristalino focaliza exatamente sobre a retina um feixe de 

luz vindo de um objeto. Quando o cristalino está em sua forma mais alongada, é possível focalizar 

o feixe de luz vindo de um objeto distante. Quando o cristalino encontra-se em sua forma mais 

arredondada, é possível a focalização de objetos cada vez mais próximos do olho, até uma 

distância mínima. 

III. Um dos problemas de visão humana é a miopia. No olho míope, a imagem de um objeto distante 

forma-se depois da retina. Para corrigir tal defeito, utiliza-se uma lente divergente. 

Está correto o que se afirma em  

a) I, apenas.    

b) I e II, apenas.    

c) I e III, apenas.    

d) II e III, apenas.    

e) I, II e III.    

a)     

 

c)     

 

e)     

 

b)     

 

 

d)     
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10. O olho humano pode ser entendido como um sistema óptico composto basicamente por duas lentes – 

córnea (A) e cristalino (B). Ambas devem ser transparentes e possuir superfícies lisas e regulares para 

permitirem a formação de imagens nítidas. Podemos classificar as lentes naturais de nossos olhos, A 

e B, respectivamente, como sendo: 

 

 
 

a) convergente e convergente.    

b) convergente e divergente.    

c) divergente e divergente.    

d) divergente e convergente.    

e) divergente e plana.    
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Gabarito 

 

1. B 

A estrutura do olho análoga à imagem invertida utilizada na figura é a retina. Quando a imagem é formada 

na retina, esta é reduzida e invertida. Ao chegar ao córtex cerebral, ela é processada.   

 

2. A 

A miopia consiste na formação da imagem antes da retina, e a sua correção pode se dar com o aumento 

da distância focal do olho.   

 

3. D 

Como a presbiopia necessita de lentes convergentes para resolver o problema, a imagem formada deve 

ser similar ao esquema exemplificado, porém com maior aumento, portanto a alternativa correta é a [D].   

 

4. E 

A formação de imagens antes da retina é chamada de miopia (1ª lacuna) e depois da retina chama-se 

hipermetropia (3ª lacuna) e suas correções impõe a utilização de lentes divergentes (2ª lacuna) e 

convergentes (4ª lacuna). Assim, a alternativa correta é letra [E].   

 

5. C 

Por semelhança de triângulos: 

2i di i 20 mm 6 mm 20 mm
i i 4 10 mm

o do 6 mm 3000 mm 3000 mm

−
=  =  =  = 

   
 

6. D 

Pelo descrito no enunciado, o estudante não enxergava bem pois o seu ponto próximo era superior a 

25 cm.  Este tipo de problema é característico do problema de visão chamado hipermetropia. Para 

correção deste, é necessária uma lente convergente. 

Como é dado que a vergência da lente a ser usada é de 2 dioptrias, temos que: 

11
V m

f

1
2

f

f 50 cm

− =
 

=

=     

 

7. Dados apresentados: 

p 3 m

o 3 mm

p 0 m' 2 m

=

=

=  

( )
i P i 20 60

i mm
0 P 3 3000 3000



= − → = → =
 

i 0,02 mm =
   



 
 

 

 

9 

Física 
 

8. B 

No olho míope, a imagem de um objeto distante forma-se antes da retina. A função da lente é tornar o 

feixe incidente mais largo (divergente) para que, após atravessar o cristalino, o feixe convergente tenha 

vértice sobre a retina.   

 

9. B  

I. Correta. 

II. Correta. 

III. Incorreta. Num olho míope, a imagem de um objeto distante forma-se antes da retina.   

 

10. A 

 

 

 

Em uma pessoa adulta, o globo ocular normal apresenta vergência que varia de 51 di a 64 di. Os mais 

importantes responsáveis por essa vergência são a córnea, com vergência de 43 di, e o cristalino, com 

vergência que pode variar de 13 di a 26 di. Ambos funcionam como lentes convergentes pois são de 

bordas finas, com índice de refração maior que o do meio.   
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Vegetação brasileira e seus desafios 

 

Resumo 

 

Vamos estudar os principais biomas brasileiros e o uso de cada um deles, demonstrando o impacto e a 

utilidade, além das principais características naturais de cada um. 

 

Floresta Amazônica 

Possuindo clima equatorial, é classificada como uma formação florestal latifoliada ocupando também outros 

países da América do Sul. Possui alta heterogeneidade, ou seja, variedade de espécies e no geral tem folhas 

largas e árvores de grandes alturas. Vegetação perene, pois as árvores não perdem folhas em um determinado 

período do ano. Sua vegetação pode ser dividida em três extratos: 

• Igapós, áreas permanentemente alagadas ao longo dos rios que porta plantas de pequeno porte. 

• Várzeas, áreas de inundação periódica com vegetação de porte médio, indo até 20 metros de altura 

• Terra firme, área que ocorre a vegetação de grande porte, chegando a mais de 60 metros de altura.  

Os principais impactos são: Queimadas para a retirada de madeira, contaminação de rios com o mercúrio 

(mineração), alagamentos para a construção de hidroelétricas e o desmatamento associado ao avanço do 

agronegócio, principalmente, pecuária e soja. 

 

Caatinga 

A vegetação deste domínio é xerófila, adaptadas ao clima semiárido, armazenando água nas estações secas 

para se manter. Como exemplo podemos citar cactáceas e arbustos caducifólios e espinhosos. No verão, 

com a ocorrência de chuvas, brotam folhas e flores e no inverno fica seco. É o único bioma que está só e 

totalmente no território brasileiro, ocupando 10% do país. Apesar de ser do semiárido, a caatinga possui 

riqueza de fauna e flora. Nos períodos de estiagem, perde suas folhas.  

O principal impacto associado a essa vegetação é o processo de desertificação, devido à agricultura e à 

pecuária manejadas de forma inadequada. 

 

Mata atlântica 

A mata atlântica ou Floresta Latifoliada tropical ocupa 13% do território brasileiro, sendo a terceira maior, 

depois do cerrado e da floresta amazônica. Fazendo parte do domínio morfoclimático dos mares de morros. 

É presente no litoral do país, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi um dos 

domínios mais degradados pelo homem desde o período colonial. Assim, possui muitas espécies endêmicas, 

ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a este domínio. 
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O principal impacto está associado a exploração pelo homem (colonização e urbanização) o que levou à 

existência de apenas 7% da vegetação original. 

 

Cerrado 

A “savana brasileira” é caracterizada por ser caducifólia, adaptada às duas estações bem definidas, além de 

ser em sua maioria arbustiva, possui raízes profundas e cascas grossas que dificultam a perda de água, visto 

que não é um recurso tão abundante na região. Com clima tropical típico, ou seja, estações bem definidas, a 

vegetação reflete que passa períodos com umidade muito baixa na maior parte do ano, assim as árvores são 

esparsas, não muito altas e com o tronco torcido. Existe também o cerradão onde a formação vegetal se dá 

de forma mais densa. O solo é pobre em nutrientes e muito ácido. É uma vegetação profundamente 

relacionada às queimadas e ao fogo. 

O principal impacto está associado ao avanço da fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original não 

existe mais, devido às a expansão do cultivo de soja e áreas de pastagem. 

 

Araucárias e Pradarias 

Esse tipo de vegetação pertence a dois domínios que se localizam na região sul do Brasil, o primeiro mais ao 

norte da região e o segundo no extremo sul. A Floresta de Araucárias é uma floresta de pinheiros, em que a 

vegetação é adaptada às condições climáticas de temperaturas que variam entre moderadas a baixas no 

inverno, além de contar com solos férteis. Já os Pampas ou Pradarias apresentam uma vegetação rasteira, 

em que há o predomínio de gramíneas e herbáceas. 

Ocupando 2% do território na região sul, ambas foram impactadas pela retirada de madeira oriunda de árvores, 

como o pinheiro-do-paraná, para a construção de moradias. Nas pradarias observa-se a ocorrência de 

arenização, devido à compactação do solo pelo gado, e à perda de fertilidade, devido às práticas agrícolas 

extensivas. 

 

Pantanal 

Ocupando cerca de 2% do território brasileiro, o complexo do pantanal se localiza na região centro-oeste se 

estendendo também por Paraguai e Argentina. É considerado a maior planície inundável do mundo. Nas 

épocas de chuvas que são muito frequentes, há o extravasamento dos leitos dos rios, o que regula a dinâmica 

da fauna e quando os níveis do rio baixam, os solos ficam muito ricos em nutrientes. É uma zona de transição 

entre a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. 

Possui grande biodiversidade que vem sendo ameaçada cada vez mais pelo desgaste causado pelo cultivo 

agropecuário contaminando o lençol freático e aquíferos da região com agrotóxico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Geografia 
 

Exercícios 

 

1. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos 

ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização 

lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve 

seguir a função. 
HAESBAERT, R. "Gaúchos" e baianos no "novo" Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das 

identidades territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da 

reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

 

O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação 

a) tropófila e clima tropical. 

b) xerófila e clima semiárido. 

c) hidrófila e clima equatorial. 

d) aciculifoliada e clima subtropical. 

e) semidecídua e clima tropical úmido. 

 

 

2. No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de desmatamento na 

Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O 

desmatamento acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1 702 quilômetros 

quadrados. Houve aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior (agosto de 2013 

a fevereiro de 2014). 
FONSECA, A.; SOUZA JR., C.; VERlSSIMO, A. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fev. 2015). Belém: Imazon, 2015. 

 

O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o(a) 

a) instalação de projetos silvicultores. 

b) especialização da indústria regional. 

c) expansão de atividades exportadoras. 

d) fortalecimento da agricultura familiar. 

e) crescimento da integração lavoura-pecuária. 
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3. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, 

segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias 

para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados 

para conservação, como objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes", ou seja, locais para os 

quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 

espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 
PINTO, P.P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a 

biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira. 2005 (adaptado). 

 

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 

a) intensificação da atividade turística. 

b) implantação de parques ecológicos. 

c) exploração dos recursos minerais. 

d) elevação do extrativismo vegetal. 

e) expansão da fronteira agrícola. 

 

 

4. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com 

galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água no 

caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma 

de espinhos. 

Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? 

a) Cerrado. 

b) Pantanal. 

c) Caatinga. 

d) Mata Atlântica. 

e) Floresta Amazônica. 
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5.  

 
Disponível em: <http://www.ra-bugio.org.br>. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 

já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada 

à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 

brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 

 

 

6. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 

toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 

século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 

natural do país está sendo torrado. 
AB'SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante do 

país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 
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7. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do 

Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão 

de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. 

 
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é 

correto afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na 

diminuição dessa floresta úmida. 

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata 

Atlântica fosse maior do que a registrada. 

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período 

colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional 

de cada uma das Regiões afetadas. 

e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal 

na faixa litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste. 
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8. Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional. 

 
Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas 

abaixo.  
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9.  

 
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm. Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado). 

 

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os 

ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são 

reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores. 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, 

a gralha azul também está em processo de extinção.” 

II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão 

sendo utilizadas em carvoarias.” 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes para 

a economia regional.” 

IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode 

desprezar a sua biodiversidade.” 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas: 

a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia. 

b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga. 

c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal. 

 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também 

encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que com 

altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. 

a) Pantanal sul-mato-grossense. 

b) Coxilhas e colinas do Pampa. 

c) Bacia Platina. 

d) Mata Atlântica. 

e) Cerrado. 
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Gabarito 

 

1. A 

A descrição feita pelo texto resume as características do Cerrado: clima tropical semiúmido, com verões 

e invernos quentes e chuvas concentradas no verão. É caracterizado pela vegetação tropófila, que se 

adapta à intermitência da pluviosidade. 

 

2. C 

O desmatamento na Amazônia tem sido causado pela expansão do agronegócio, que é voltado para a 

exportação. 

 

3. E 

O Cerrado é um bioma complexo com grande biodiversidade. É um bioma de Savana, com estratos 

herbáceo e arbustivo dominantes, além de árvores com troncos tortuosos. Esse bioma está sendo 

devastado pelo avanço da agropecuária nos últimos anos. 

 

4. C 

A descrição corresponde à Caatinga, que possui vegetação decídua e xerófita. Tais características são 

influenciadas pelo clima semiárido. 

 

5. D 

A Mata de Araucária foi devastada principalmente para a produção de celulose, móveis e construção civil 

(casas). 

 

6. B 

O avanço da produção de soja e pecuária no sentido da Amazônia tem sido, atualmente, a principal 

pressão sobre o bioma. 

 

7. C 

A Mata Atlântica representou a primeira barreira natural de restrição ao desenvolvimento colonial. Desde 

então, vem sendo sistematicamente removida por ciclos econômicos e sociais. 

 

8. C 

I. Mata Atlântica 

II. Mata de Araucária 

III. Cerrado 

IV. Caatinga 

V. Complexo do Pantanal. 

 

9. B 

Observando-se o relato do pesquisador 1, ele se desloca da Mata de Araucária para o Cerrado. O 

observador 2 se desloca da Mata dos Cocais para a Caatinga. 

 

10. A 

O Pantanal apresenta uma vegetação bem complexa. É uma zona de transição entre o Cerrado e a 

Amazônia. Nas áreas mais secas, apresenta vegetação xerófita, similar à encontrada na Caatinga. 
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Vença o medo de interpretar as questões 

 

Resumo 

 

A prática é o mais importante. O medo de interpretar questões existe, primeiro porque você pode ter 

uma dificuldade na leitura e segundo, pelo medo de errar, o que te deixa para baixo. Para evitar isso a solução 

é praticar. Você pode adotar uma estratégia particular para cada área do conhecimento. A prova de Humanas 

é realizada no mesmo dia em que a de Linguagens e Redação. São 45 questões, subdividas em Filosofia, 

Sociologia, Geografia e História. Somando com as questões de Linguagens, são, ao todo, 90 questões, além 

da redação. A interpretação aqui será fundamental para não cansar a prova, enquanto na parte de Matemática 

e Natureza ela será importante para interpretar os dados. Se liga nessas dicas: 

 

Melhore sua 

interpretação 

• Detalhe o enunciado, destrinchando parte por parte do 

texto, evitando a releitura. 

• Descubra as ideias centrais do texto, sintetizando essas 

informações. 

• Elimine as opções absurdas e evite reler aquela 

alternativa que você tem certeza de que não é o gabarito. 

 

Conheça os termos específicos 

Familiarize-se com termos específicos, conceitos e fenômenos. Por exemplo, é muito comum os 

alunos se confundirem, em Geografia, com os termos Fordismo, Toyotismo, Liberalismo, Keynesianismo e 

Neoliberalismo. Assim, sempre que você esbarrar em um termo, conceito ou fenômeno específico, procure 

defini-lo ou escrever o máximo que você souber sobre ele. Isso é valido, também, para História, Filosofia e 

Sociologia. 
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Domine a interpretação de gráficos 

Em Ciências da Natureza, tal como em Matemática, dominar a interpretação de gráficos e tabelas é 

importantíssimo. Esses recursos estão espalhados por toda a prova, mas é nessas duas áreas do 

conhecimento (Natureza e Matemática) que são mais comuns. Nessa parte, você pode ler primeiro o 

comando da questão, e, depois, ir para o texto já sabendo o que precisa procurar. É Mecânica, Estequiometria, 

Ecologia? Assim, fica mais fácil identificar o assunto da questão e quais fórmulas ou relações você deve 

utilizar. Existem diversos temas que são cobrados tanto em Biologia quanto em Química ou Física. Então, 

estudar esses temas a partir de duas ou três visões diferentes é um diferencial e tanto!! 

 

Para finalizar, se liga nestes dois vídeos sobre o que não fazer na interpretação de questões do Enem 

e em como interpretar questões de ciência da natureza. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHm6huGJbvk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei16RlCsIsE
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America Latina no Século XX: A Revolução Cubana 

 

 

Resumo 

 

Antecedentes 

Para compreendermos a Revolução Cubana, é fundamental que conheçamos um pouco mais sobre 

a história de Cuba. Cuba foi uma colônia espanhola, que conseguiu sua independência em 1898 com o apoio 

dos Estados Unidos. Em troca desse apoio, o governo norte americano passou a exercer grande influência na 

ilha. Em 1901, por exemplo, foi criada uma constituição para Cuba onde os norte-americanos inseriram a 

chamada “Emenda Platt”, que garantia ao governo estadunidense o direito de intervir em Cuba caso seus 

interesses políticos e econômicos se fossem ameaçados. Além disso, a nova República de Cuba cedeu aos 

Estados Unidos as bases navais de Baía Funda (devolvida em 1913) e Guantánamo, que pertence aos Estados 

Unidos até hoje. 

Ao longo de sua História após a independência, Cuba foi amplamente dominada pelos Estados 

Unidos. Muitos negócios norte americanos se desenvolviam em território cubano, o que garantia enormes 

lucros às custas da economia cubana. Além disso, a sociedade sofria com a desigualdade social. Em 1952, o 

general Fulgência Batismo assumiu o governo através de um golpe, apoiado pelos Estados Unidos. Seu 

governo apoiava a influência norte americana na ilha. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma forte 

ditadura militar com forte repressão a imprensa e a movimentos de oposição. 

 

A Revolução 

Insatisfeitos com esse cenário social cubano, se iniciaram as lutas contra Fulgêncio Batista Em 1953, 

foi organizado o ataque ao Quartel de Moncada, na cidade de Santiago. Seu objetivo era realizar a tomada 

das armas para dar início ao processor revolucionário.  No entanto, o ataque fracassou e Fidel Castro, assim 

como seu irmão Raul Castro, foram presos. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão, mas 1955, foi 

anistiado (perdoado) por Fulgêncio Batista em razão da forte pressão pública que havia sobre ditador. Fidel e 

seu irmão se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de retornar à Cuba para 

derrubar Fulgêncio Batista. 

No México, Fidel Castro organizou um grupo de 81 homens, entre eles “Che” Guevara e Camilo 

Cienfuegos. Em 1956, tentaram um novo ataque à Cuba e, após a derrota, os sobreviventes se esconderam 

na região de Sierra Maestra. A partir de lá, passaram a atuar em táticas de guerrilhas, realizando pequenos 

ataques às tropas do exército cubano que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto o movimento 

ganha apoio popular. Em 1959, Fulgência Batista foi derrotado e se exilou na República Dominicana. 
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Ernesto “Che” Guevara e Fidel Castro – Líderes da Revolução 

 

Logo após a vitória, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro de Cuba.  Algumas medidas iniciais 

do novo governo foram: realização da reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras, o que 

afetou diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Nesse primeiro momento, é importante 

ressaltar, que a revolução ainda não tinha um caráter propriamente socialista. 

Em janeiro de 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e, em abril do 

mesmo ano, um ataque contrarrevolucionário que contava com apoio da CIA foi realizado contra o governo 

de Fidel na Invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque. Após 

este episódio, Cuba alinhou-se à União Soviética – no contexto de Guerra Fria – se declarando uma nação 

socialista. 

 

A crise dos mísseis 

 

Um dos modelos de míssil nuclear soviético que provocou a crise 
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Ocorrido logo após a Revolução Cubana, este é considerado o momento “mais quente” da Guerra Fria, 

devido a eminência de um ataque nuclear. A tensão foi gerada pela instalação de mísseis balísticos nucleares, 

por parte da URSS, em solo cubano (portanto, próximo do território estadunidense). Cada míssil tinha o 

alcance de 1.600 quilômetros de distância, e poderia chegar à capital americana, Washington, em cerca de 13 

minutos.  
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Exercícios 

 

1. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A 

luta revolucionária: 

a) foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista, graças 

ao apoio militar oferecido pela União Soviética. 

b) foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores 

urbanos contra a ditadura de Fulgêncio Batista. 

c) foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos 

Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe. 

d) foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista, que angariou apoio da oposição 

burguesa e de setores da esquerda cubana. 

e) foi dirigida por um movimento camponês espontâneo que, gradativamente, foi controlado pelos 

comunistas liderados por Fidel Castro. 

  

 

2. Os líderes da Revolução Cubana de 1959 logo se associaram ao comunismo internacional encabeçado 

pelo bloco soviético no contexto da Guerra Fria. É correto dizer que essa associação resultou em, entre 

outras coisas: 

a) bloqueio econômico da URSS a Cuba. 

b) apoio do governo dos Estados Unidos aos revolucionários cubanos. 

c) abertura gradual dos Estados Unidos às práticas políticas comunistas. 

d) fim do capitalismo na América Central. 

e) apoio a outros grupos armados revolucionários da América Latina. 
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3.  No contexto do início dos anos 1960, quando a Revolução Cubana soava como uma nova possibilidade 

de mudança política radical no continente americano, o Brasil teve um momento de aproximação formal 

com Cuba. Esse momento foi: 

a) o fornecimento de armas a Cuba por parte das Forças Armadas Brasileiras. 

b) o estabelecimento de acordos revolucionários entre Brasil e Cuba para a formação de uma liga 

única pelo comunismo na América. 

c) a condecoração de Ernesto “Che” Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. 

d) a participação do Brasil em defesa de Cuba na “Crise dos Mísseis”. 

e) a participação de Cuba junto no “Golpe de 1964”. 

 

 

4.  

 

 Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as legendas 

propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é:  

a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.  

b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em Guantánamo.  

c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.  

d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.  

e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para prisões norte-americanas.  
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5. A respeito da Revolução Cubana, considere as afirmações abaixo. 

I. Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-URSS, com destaque para a ‘Crise 

dos Mísseis’, em 1962, quando o mundo esteve à beira de um confronto nuclear. 

II. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, a partir da década de 

1960, sendo adotada como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da 

Guerrilha do Araguaia, no Brasil. 

III. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da URSS, o país busca ampliar suas relações 

econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a 

Venezuela de Hugo Chávez. 

Dessa forma, 

a) apenas as afirmações I e II estão corretas. 

b) apenas as afirmações II e III estão corretas. 

c) apenas as afirmações I e III estão corretas. 

d) apenas a afirmação III está correta. 

e) todas as afirmações estão corretas. 

  

 

6. Ao final da II Guerra Mundial, a derrota das forças do Eixo – Alemanha, Japão e Itália – e o 

enfraquecimento econômico, militar e político das potências, europeus levaram o mundo a um período 

de grandes transformações geopolíticas, especialmente, pelos Estados Unidos da América e pela então 

União Soviética. Esse processo de reorganização estendeu-se até o final dos anos 1980. Durante esse 

período, o mundo passou por vários momentos de tensão, colocando as forças armadas nesses dois 

países em alerta máximo, com a iminência de uma guerra nuclear. 

No âmbito da geopolítica mundial, é correto afirmar que, durante a chamada Guerra Fria, um dos 

momentos mais tensos entre Estados Unidos da América e União Soviética foi: 

a) A Guerra da Coreia, onde a porção norte, apoiada pelos Estados Unidos, invadiu a porção sul, 

apoiada pela União Soviética, causando a divisão do território coreano. 

b) A instalação, pela União Soviética, de mísseis balísticos de longo alcance nos países membros da 

OTAN localizados no leste europeu. 

c) A Guerra do Vietnã, onde a porção sul apoiada pelos Estados Unidos invadiu a porção norte apoiada 

pela União Soviética, ocasionando a divisão do território vietnamita. 

d) A instalação, pelos Estados Unidos, de mísseis balísticos nos países membros do Pacto de 

Varsóvia, localizados no oeste europeu. 

e) A instalação secreta, pela União Soviética, de mísseis balísticos em Cuba, país localizado no 

continente americano que se orientou para o socialismo. 
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7. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

Em 28 de outubro de 1962, quando se noticiou que parte da “resolução” da Crise do Mísseis era remover 

as ogivas de Cuba, milhares de soldados cubanos cercaram as instalações que as abrigavam. Um 

aturdido ministro de relações internacionais da União Soviética, Anastas Mikoyan, correu para Havana 

e se encontrou com Castro. A própria KGB temia que os comandos cubanos atacassem, se 

apoderassem dos mísseis e dessem início à Terceira Guerra Mundial.  

(FONTOVA Humberto. O Verdadeiro Che Guevara e os idiotas úteis que o idolatram. São Paulo: É Realizações. 2009. p. 

116.) 

Partindo do exposto no texto, podemos afirmar que: 

a) os cubanos quiseram se aliar aos EUA. 

b) a KGB temia que os cubanos disparassem os mísseis nucleares contra a URSS. 

c) os cubanos, inicialmente, não aceitaram o acordo para resolução da “Crise dos Mísseis”. 

d) os soviéticos ordenaram aos cubanos o ataque nuclear aos EUA 

e) os EUA decidiram pela invasão de Cuba e pelo ataque às bases dos mísseis. 

 

 

8. O episódio conhecido como “a crise dos mísseis”, de 1962, que pôs em grande risco a paz mundial, 

resultou da: 

a) invasão do território sul-coreano pelo exército da Coreia do Norte, então apoiada pela União 
Soviética e pela China. 

b) intervenção militar realizada pela URSS na Hungria, com a ocupação de Budapeste e a deposição 
de I. Nagy. 

c) descoberta, pelos EUA, dos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. 

d) ereção de um muro em Berlim, pelo governo comunista, dividindo fisicamente a cidade e a 
República Democrática Alemã. 

e) ruptura das relações diplomáticas entre a China e a URSS, em razão das acusações de 
“revisionismo” feitas pelo PCC a dirigentes soviéticos. 

 

 

9. O ponto mais tenso da Crise dos Mísseis se deu no dia 27 de outubro de 1962, um sábado, tanto que 

ficou conhecido como “sábado negro”. Nesse dia: 

a) um míssil balístico R-12 foi disparado de Cuba contra a cidade de Washington. 

b) os EUA invadiram novamente a Baía dos Porcos. 

c) bombardeiros americanos B-52 lançaram bombas contra as instalações nucleares de Cuba. 

d) um avião-espião americano, modelo U-2, foi abatido pelos cubanos. 

e) Fidel Castro foi assassinado por um agente da CIA. 
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10.  O caminho para a revolução pela longa guerra de guerrilha foi descoberto um tanto tardiamente pelos 

revolucionários sociais do século XX (...). A própria palavra "guerrilha" não fazia parte do vocabulário 

marxista até depois da Revolução Cubana de 1959. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.)  

 

A guerrilha foi fundamental para a vitória, em Cuba, no ano de 1959, do Movimento 26 de Julho, 

liderado por Fidel Castro e Che Guevara. O grupo revolucionário cubano fez a opção por essa 

estratégia por acreditar que:  

a) a adesão ao comunismo impunha a luta direta contra o poder estabelecido  

b) a ocupação militar norte-americana anulava outras formas de luta contra a elite política  

c) a ditadura instalada no país eliminava a possibilidade de uma oposição ao regime por via legal  

d) o nacionalismo pequeno-burguês impedia a presença das camadas populares nos partidos de 

oposição à ditadura 
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Gabarito 

 

1. D  

A Revolução Cubana, inicialmente nacionalista, foi liderada pelo grupo de Fidel Castro, com auxílio de 

setores da sociedade cubana que já faziam oposição ao governo de Fulgêncio Batista. Muitos grupos da  

 

2. E  

A Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade 

no continente americano durante a Guerra Fria. A Revolução cubana foi exemplos para outros 

movimentos revolucionários no continente. 

 

3.  C 

Durante o governo de Jânio Quadros, Ernesto “Che” Guevara foi condecorada com a mais alta insígnia 

do Brasil, a “Ordem do Cruzeiro do Sul”.  

   

4.  D 

A reaproximação entre EUA e Cuba foi algo inédito desde o início do embargo econômico, iniciado após 

a Crise dos Mísseis, em 1962.  

 

5. E  

Todas as afirmações estão em conformidade com as diretrizes políticas e econômicas de Cuba. 

 

6. E  

A URSS, que se aliou formalmente a Cuba em 1961, instalou mísseis balísticos com ogivas nucleares, 

modelos R-12 e R-14, em solo cubano. Esses mísseis, que eram capazes de atingir a capital dos EUA, 

Washington, em cerca de 13 minutos, foram descobertos por aviões-espiões americanos em outubro de 

1962, desencadeando a chamada “Crise dos Mísseis”. 

 

7. C  

Fica claro no texto de Fontova que os comandantes cubanos não apreciaram a resolução da Crise dos 

Mísseis, que implicava, em parte, na retirada dos mísseis balísticos das instalações cubanas. A URSS 

teve de enviar representantes à ilha a fim de convencer os cubanos a aceitarem a negociação entre 

Washington e Moscou. 
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8. C  

A Crise dos Mísseis teve como estopim a descoberta de bases de lançamento de mísseis balísticos com 

ogivas nucleares em solo cubano, instalados pela URSS. Um dos objetivos que Cuba tinha em vista ao 

aceitar a instalação dos mísseis em seu território era garantir que nenhuma outra tentativa de invasão 

da ilha (como a ocorrida em 1961, na Baía dos Porcos) se repetisse. 

 

9. D  

Nesse dia, um avião-espião U-2 foi abatido pelo exército cubano, aumentando ainda mais a crise que já 

estava instalada, e acelerando as tentativas de acordo entre as duas partes, EUA e URSS. 

 

10. C 

O Governo de Fulgência Batista, como era ditatorial, não permitia opositores. Devido a isso, a Guerrilha 

foi uma estratégia para combatê-lo. 
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América Latina no Século XX: Chile e Nicarágua 

 

Resumo 

 

No Chile, Salvador Allende subiu ao poder em 1970 como o primeiro presidente de ideais comunistas 

(eleito em eleições livres) a assumir o cargo em um país latino-americano. No entanto, no contexto de Guerra 

Fria, seria perigosa para os Estados Unidos a instalação de um governo socialista na América Latina. O que 

aconteceu em Cuba, no ano de 1959 (Revolução Cubana), não poderia se repetir em outro país aliado ao 

capitalismo. Foi devido a isso que, em 1973, o General Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através 

de um golpe – com o apoio norte americano - que o deixaria no poder por 16 anos.  

Em 1980, promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial e, no decorrer da década 

de 1980, suas medidas autoritárias, como censura, repressão, torturas e até mesmo assassinatos, geraram 

uma forte crítica da sociedade que pedia pela redemocratização do país. As manifestações populares 

conquistaram o direito de realização de um plebiscito popular em 1988, o que resultou na proibição da 

permanência de Pinochet no governo do país. Esse plebiscito ficou conhecido como o “Plebiscito do Não”. Dois 

anos após a realização do plebiscito, Patrício Aylwin foi eleito presidente e Augusto Pinochet abandonou o 

governo. 

 

Ditadura Chilena 

Movimento Sandinista na Nicarágua 

Na década de 1960, um movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com o 

imperialismo norte-americano e a interferência estrangeira na região da América Central. A Frente Sandinista 

de Libertação Nacional (FSLN), como foi chamada, tinha cunho socialista e apoio do governo revolucionário 

cubano. 

Uma guerra civil estourou na Nicarágua após o assassinato do jornalista Pedro Joaquín Chamorro, que 

participava ativamente contra a ditadura de Anastasio Somoza. Anastásio governou com apoio dos Estados 

Unidos, pois os norte-americanos consideravam a ditadura um forte aparato anticomunista. Assim como 

acontecera em Cuba no ano de 1959, a FSLN conseguiu dominar o Palácio presidencial, na capital do país, 

Manágua. O novo governo, representado por Daniel Ortega, afastou Anastásio Somoza, e, com a liderança da 

FSLN, prometeu dar fim às mazelas causadas pela ditadura e pelo imperialismo que assolavam o país. 
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Devido a sua inclinação política, os sandinistas realizaram uma aproximação com as nações do bloco 

socialista. Uma série de reformas foram prometidas para melhor distribuir a economia nicaraguense. Porém, 

tais medidas começaram a incomodar os setores mais conservadores e as classes dominantes no país. Na 

década de 1980, foi organizada uma força contrarrevolucionária para remover os sandinistas do poder. Os 

“Contras”, como eram chamados os oponentes do governo sandinistas, tiveram forte apoio financeiro dos 

norte-americanos e de membros das classes dominantes do país, como, por exemplo, membros da Igreja 

Católica e o empresariado nicaraguense. Em 1990, a crise política instalada com a oposição dos “contras” e a 

crise econômica acabaram com uma derrota eleitoral dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. 
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Exercícios 

 

1. A eleição de Salvador Allende no Chile em 1970 constitui-se num acontecimento específico atípico no 

panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizava por ser: 

a) nacionalista, com exclusão dos membros da Guarda Nacional – bastião de poder no governo 

anterior. 

b) liberal, com livre importação de produtos manufaturados. 

c) isolacionista no contexto continental, com pressões militares e econômicas por parte dos Estados 

Unidos. 

d) democrática, com amplo respaldo popular e de grupos esquerdistas cristãos. 

e) reformista com privatização dos bancos estatais e manutenção da reforma agrária iniciada 

anteriormente. 

 

 

2. Ao longo das décadas de 70 e 80, deste século, diversos conflitos marcaram a América Latina em sua 

participação nos acontecimentos recentes do mundo contemporâneo. Sobre esses conflitos, é correto 

afirmar-se que no (a): 

a) Panamá, em 1989, a posse de Manuel Noriega, aliado politicamente aos Estados Unidos, permitiu o 

cancelamento do acordo firmado anteriormente entre esses países, o qual previa a devolução da 

“zona do canal” à soberania panamenha. 

b) Caribe, as intervenções militares norte-americanas encerram-se com a adoção da política de defesa 

dos direitos humanos durante a presidência de Jimmy Carter nos Estados Unidos, entre 1977-1980. 

c) Chile, a coalizão de forças operárias e camponesas lideradas pelo líder socialista Salvador Allende 

derrubou, em 1973, o regime militar que há décadas governava o país. 

d) Nicarágua, a Revolução Sandinista, em 1979, vitoriosa contra a ditadura de Anastácio Somoza, 

instituiu um governo de tendência socialista apoiado pelo regime cubano, desestabilizando 

politicamente a América Central. 

e) Argentina, a reconquista das Ilhas Malvinas (Falklands) após a vitória na guerra contra a Inglaterra, 

em 1982, ampliou a base popular do governo militar, favorecendo sua permanência no poder até os 

dias atuais. 
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3. Judiciário contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz Guzmán Tapia. 
As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. 

Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspen sões temporárias ou definitivas, 

e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na Justiça. Assim, o Poder Judiciário 

contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. 
(Disponível em: http://www.cartamaior.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 

 

Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação entre os poderes Executivo e 

Judiciário caracterizava-se pela 

a) preservação da autonomia institucional entre os poderes. 

b) valorização da atuação independente de alguns juízes. 

c) manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. 

d) transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado. 

e) subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. 

 

 

4. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no 

Chile, depois de 1973, na Bolívia quase ininterruptamente, no Peru de 1968 até 1979, no Equador, de 1971 

a 1978.  
(Clóvis Rossi) 

 

Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória 

político-institucional dos países latino-americanos indicados no texto. 

a) Dissolução de partidos e sindicatos, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem democrática e 

popular. 

b) Domínio político das organizações guerrilheiras. 

c) Extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos e suspenção das eleições diretas. 

d) Política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao bloco 

do Leste. 

e) Formação de uma frente parlamentar, para revisão constitucional 
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5. A Revolução Sandinista foi responsável por levar a Frente Sandinista de Libertação Nacional ao poder da 

Nicarágua. Os sandinistas governaram o país até 1990, quando foram derrotados na eleição presidencial. 

A luta dos sandinistas era contra uma família que governava a Nicarágua havia mais de 40 anos. Estamos 

falando: 

a) da família Zapata. 

b) da família Castro. 

c) da família Somoza. 

d) da família Perón. 

e) da família Escobar. 

 

6. A respeito de todo o contexto histórico por trás da Revolução Sandinista, selecione a alternativa incorreta: 

a) o movimento sandinista levava o nome de Augusto César Sandino, líder da luta contra as tropas 

americanas que estavam na Nicarágua durante a década de 1920. 

b) a família Somoza assumiu o poder da Nicarágua após realizar um golpe contra o presidente Juan 

Bautista Sacasa. 

c) os guerrilheiros sandinistas sofreram intensa repressão dos Somoza. 

d) quando estabelecidos no poder, os sandinistas realizaram a nacionalização do setor financeiro e da 

área responsável pelo comércio exterior do país. 

e) foram destituídos do poder em 1990 quando Violeta Barrios de Chamorro organizou um golpe de 

Estado contra Daniel Ortega. 

 

 

7. Os sandinistas tomaram o poder da Nicarágua em 1979 ao tomar a capital do país e forçar os Somoza 

a deixarem a nação. Uma vez no poder, formou-se um movimento contrarrevolucionário no país que 

lutava contra os sandinistas e era apoiado pelos Estados Unidos, na época presidido por Ronald Reagan. 

Qual o nome do movimento contrarrevolucionário nicaraguense: 

a) Alianza Republicana Nacionalista 

b) Patria y Libertad 

c) Contras 

d) Muerte a Secuestradores 

e) Restauración Nacional 
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8. A "Aliança para o Progresso" foi: 

a) um tratado de comércio entre os países latino-americanos para a ampliação do intercâmbio 

industrial através das reduções das barreiras alfandegárias entre eles; 

b) um acordo de cooperação do governo norte-americano do presidente Robert Kennedy com os 

governos asiáticos visando à independência econômica de seus países; 

c) uma ação do governo norte-americano em direção ao apaziguamento dos nacionalismos e das 

guerrilhas da América Latina, através de estímulos à modernização; 

d) uma aliança econômica e militar dos EUA com os países latino-americanos visando derrubar o 

governo comunista de Fidel Castro em Cuba; 

e) uma aliança de países europeus visando a formação da Comunidade Econômica Europeia. 

 

 

9. O primeiro projeto de implantação global do neoliberalismo na América Latina teve início 

a) na Venezuela, após o "impeachment" do Presidente Carlos Andrés Peres. 

b) no Chile, a partir da ditadura de Pinochet. 

c) no Brasil, com a formulação do Plano Trienal do Governo João Goulart. 

d) em Cuba, com a ascensão ao poder de Fidel Castro. 

e) no Peru, após o golpe de Estado que concentrou poderes nas mãos de Fujimori. 

 

10. A Guerra Civil da Nicarágua trouxe, como consequência, no plano das relações continentais: 

a) o reposicionamento da política norte-americana com o regime de Somoza e o rompimento de 

relações da OEA com o governo vigente; 

b) a invasão da OEA, não respeitando a autodeterminação da Nicarágua; 

c) a ajuda militar dos países do bloco andino ao governo de Somoza; 

d) a intervenção da força de paz da ONU para proteger a população civil e deter os saques efetuados 

no comércio; 

e) a convocação da Conferência dos Não-Aliados em Cuba para tomar posição no conflito interno da 

Nicarágua. 
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1. D  

Salvador Allende foi o primeiro presidente declaradamente comunista eleito. 

 

2. D  

A Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) derrubou o governo de Anastácio Somoza, que tinha 

apoio norte-americano, colocando no poder Daniel Ortega. 

 

3. E  

 A supremacia do poder executivo é uma característica comum aos governos ditatoriais. 

 

4. C 

 As ditaduras latino-americanas tiveram semelhanças, como a restrição a participação política e a 

organização dos sindicatos. 

 

5. C  

Os Somoza assumiram o poder na Nicarágua, após um golpe de Estado organizado por Anastasio Somoza.  

 

6. E  

Na verdade, Daniel Ortega perdeu as eleições para Violeta Barrios Chamorro, ex-integrante do movimento 

sandinista. 

 

7. C 

Eles lutaram contra os sandinistas, promovendo atentados na Nicarágua como forma de desestabilizar o 

governo. Eles tiverem apoio militar e financeiro fornecido pela CIA durante o governo de Ronald Reagan. 

 

8. C  

A Aliança para o Progresso tinha como objetivo era integrar os países da América nos aspectos político, 

econômico, social e cultural frente à “ameaça soviética.” 

 

9. B    

O general Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através de um golpe – com o apoio norte 

americano – derrubando o governo de esquerda de Salvador Allende. 

  

10.  A  

No contexto da guerra, os Estados Unidos romperam com Somoza, conhecido internacionalmente por 

seus abusos contra os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, não queria a frente sandinista no poder. 
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Exercícios de revisão: Poesia pós-modernista 
 

Exercícios 

 

1. Meu povo, meu poema 
“Meu povo e meu poema crescem juntos 

Como cresce no fruto 

A árvore nova 

No povo meu poema vai nascendo 

Como no canavial 

Nasce verde o açúcar 

No povo meu poema está maduro 

Como o sol 

Na garganta do futuro 

Meu povo em meu poema 

Se reflete 

Como espiga se funde em terra fértil 

Ao povo seu poema aqui devolvo 

Menos como quem canta 

Do que planta.” 

 FERREIRA GULLAR. Toda poesia. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000. O texto Meu povo, meu poema, de Ferreira Gullar, foi 

escrito na década de 1970. 

 

Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que: 

a) Precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades Sociais. 

b) Dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção de seu universo poético. 

c) Associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da Alienação do 

povo. 

d) Afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância daquela nas lutas de 

classe. 

e) Reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e social. 
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2. TEXTO I 
O meu nome é Severino, 

não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias, 

mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem fala 

ora a vossas senhorias? 

 MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1994 (fragmento). 

 

TEXTO II 

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 

Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do 

texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 

biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
 SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro, Topbooks, 1999 (fragmentos) 

 

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a 

relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social 

expresso literariamente pela pergunta: "Como então dizer quem fala / ora a vossas senhorias?". 

A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da: 

a) Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador. 

b) Construção da figura do retirante nordestino com um homem resignado com a sua situação. 

c) Representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 

condição. 

d) Apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise 

existencial. 

e) Descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. 
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3. Não há vagas 
O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  

nas oficinas escuras  

- porque o poema, senhores,  

   está fechado:  

   "não há vagas"  

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

O poema, senhores,  

    não fede  

    nem cheira. 

Ferreira Gullar  

Sobre o poema Não há vagas, de Ferreira Gullar, é correto afirmar: 

a) Ao ser aproximada de um ato lúdico como o fazer poesia, a crítica social é atenuada e perde força. 

b) A ruptura com o verso tradicional situa o poema no contexto da primeira geração modernista. 

c) Nota-se uma conjunção entre a reflexão sobre o fazer poético e a preocupação com a realidade 

social adversa. 

d) A crítica política e a reflexão sobre a literatura presentes no poema configuram exceção na produção 

poética de Ferreira Gullar. 

e) Trata-se de texto poético que destoa do conjunto da obra Toda poesia por utilizar redondilhas 

maiores e menores.  
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4. Não-coisa 
O que o poeta quer dizer 

no discurso não cabe 

e se o diz é pra saber 

o que ainda não sabe. 

  

Uma fruta uma flor 

um odor que relume… 

Como dizer o sabor, 

seu clarão seu perfume? 

  

Como enfim traduzir 

na lógica do ouvido 

o que na coisa é coisa 

e que não tem sentido? 

  

A linguagem dispõe 

de conceitos, de nomes 

mas o gosto da fruta 

só o sabes se a comes 

(...) 

No entanto, o poeta 

desafia o impossível 

e tenta no poema 

dizer o indizível: 

  

subverte a sintaxe 

implode a fala, ousa 

incutir na linguagem 

densidade de coisa 

  

sem permitir, porém, 

que perca a transparência 

já que a coisa é fechada 

àhumana consciência. 

  

O que o poeta faz 

mais do que mencioná-la 

é torná-la aparência 

pura – e iluminá-la. 

  

Toda coisa tem peso: 

uma noite em seu centro. 

O poema é uma coisa 

que não tem nada dentro, 

  

a não ser o ressoar 

de uma imprecisa voz 

que não quer se apagar 

– essa voz somos nós. 

 Ferreira Gullar. Cadernos de literatura brasileira. São Paulo: 

IMS, 1998 

 

A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem, já que apresenta concepções acerca da 

própria linguagem poética. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são: 

a) é torná-la aparência / pura — e iluminá-la. 

b) sem permitir, porém, / que perca a transparência 

c) Uma fruta uma flor / um odor que relume... 

d) Toda coisa tem peso: / uma noite em seu centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura 
 

5. Considere as seguintes afirmações sobre o Concretismo. 

I. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da 

língua portuguesa. 

II. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

III. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita à 

década de 1950. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 
 

 

6. Sobre as principais características do Concretismo, é incorreto afirmar: 

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura Brasileira, o Concretismo foi fortemente influenciado 

pelas vanguardas europeias do começo do século XX. 

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a ter 

relação imediata com outras artes. 

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando 

poucas inovações em relação à forma. 

d) Uma das principais características do Concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva do verso 

tradicional. 

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: experiências sonoras, emprego de caracteres 

tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação de neologismos. 
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7. Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo Neto incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas 

da cabra”, cujo tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um desses poemas 

é reproduzido abaixo 

Um núcleo de cabra é visível 

por debaixo de muitas coisas. 

Com a natureza da cabra 

outras aprendem sua crosta. 

Um núcleo de cabra é visível 

em certos atributos roucos 

que têm as coisas obrigadas 

a fazer de seu corpo couro. 

A fazer de seu couro sola. 

a armar-se em couraças, escamas: 

como se dá com certas coisas 

e muitas condições humanas. 

Os jumentos são animais 

que muito aprenderam com a cabra. 

O nordestino, convivendo-a, 

fez-se de sua mesma casta. 

 

Acerca desse poema, NÃO se pode afirmar que 

a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres que vivem em condições 

adversas. 

b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é a resignação e a paciência diante da 

adversidade. 

c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles que precisam ser fortes para 

enfrentar uma vida dura. 

d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que vive, assim como outros animais também o 

são, como o jumento. 

e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, pois ambos são fortes e 

resistentes. 
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8. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos: 

“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, contato denso; falo somente do que falo: a vida seca, 

áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: o homem sertanejo sobrevivendo na adversidade 

e na míngua. Falo somente para quem falo: para os que precisam ser alertados para a situação da miséria 

no Nordeste.” 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 

a) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do autor deve denunciar o fato social para 

determinados leitores. 

b) a linguagem do texto não deve ter relação com o tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 

texto seja lido. 

c) o escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 

d) a linguagem pode ser separada do tema, e o escritor deve ser o delator do fato social para todos os 

leitores. 

e) linguagem está além do tema, e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o leitor. 

 

 

9. São características da poesia de João Cabral de Melo Neto: 

a) Corte profundo entre a poesia romântica e a poesia moderna. O poeta criou um novo conceito de 

poesia, que dessacraliza a chamada “poesia profunda”, ou seja, a poesia em que predominam os 

versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. Sua poesia é antilírica, presa ao real e 

direcionada ao intelecto, não às emoções. 

b) Para o poeta, todo o ato de escrever provém da inspiração, fruto de uma investigação íntima que 

privilegia os sentimentos e o lirismo. 

c) O lirismo de João Cabral de Melo Neto, que tem raízes no neossimbolismo, concilia o humor com 

temas do cotidiano, como a infância, a vida, a morte e o amor. 

d) Dada sua farta produção poética, a poesia de João Cabral de Melo Neto costuma ser dividida em 

quatro fases: a fase gauche; a fase social; a fase do “não” e a fase da memória. 

e) João Cabral de Melo Neto integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro 

entre as décadas de 1930 e 40. Sua poesia é dividida em duas fases: a fase transcendental e a fase 

material. 
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10. O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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Gabarito 

 

1. E 

Ferreira Gullar é um dos principais nomes do Neoconcretismo, que visava, por meio da arte, lutar contra 

injustiças sociais e opressões iminentes.  

 

2. C 

A partir da interpretação do poema, é possível perceber que o eu lírico expressa uma denúncia evidenciada 

no trecho “Como então dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?”, pois existem vários “Severinos” que 

compartilham da mesma condição social: a de homem pobre e retirante nordestino, confirmada pelo texto 

II. 

 

3. C 

A poesia de Gullar mostra um estado de alta tensão psíquica e ideológica: seus textos, independentemente 

dos temas abordados, são engajados, e deixam clara as preocupações do poeta com as deficiências 

sociais e com a contribuição para a transformação da sociedade brasileira. 

 

4. A 

Nos versos destacados, a mensagem se orienta para os elementos do código. Trata-se da análise do poeta 

sobre o contexto do “fazer poético”.   

 

5. D 

O Concretismo surgiu na década de 1950 e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, 

músicos e artistas plásticos. 

 

6. C 

O Concretismo apresentou grandes inovações estéticas não só no campo da linguagem, mas também na 

estrutura discursiva do poema, valendo-se de materiais gráficos e visuais. 

 

7. B 

Nenhum elemento no poema remete a resignação ou paciência. Em contrapartida, a força e a resistência 

são características que, segundo o eu lírico, foram aprendidas por jumentos e homens em sua convivência 

com a cabra: “Com a natureza da cabra; Outras aprendem sua crosta”. 

 

8. A 

Além de harmonizar forma e conteúdo, a arte literária reflete um fato social. Assim, a única alternativa 

possível sobre a função dos textos de João Cabral é a alternativa a. 

 

9. A 

A obra de João Cabral de Melo Neto reinventa o conceito de poesia, que dessacraliza a chamada “poesia 

profunda”, isto é, a poesia em que predominam os versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. 

Sua poesia é antilírica, presa ao real e direcionada ao intelecto, não às emoções. 

 

10. E 

A antítese trata da aproximação de palavras com sentidos opostos. A alternativa (E) traz o adjetivo 

“amarga”, opondo-se à doçura do açúcar. Já na expressão “usinas escuras”, temos uma oposição à 

brancura do açúcar. Logo, é a única alternativa que apresenta, de fato, uma oposição clara entre as 
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palavras. Nenhuma alternativa traz palavras que se opõem ao que foi pedido no enunciado, pois falam de 

situações que se completam. 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 3 
 

 

Exercícios 

 

1. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de 

vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, 

prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, 

em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores 

das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para 

tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos 

períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear. 

 

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? 

a) 62,3% 

b) 63,0% 

c) 63,5% 

d) 64,0% 

e) 65,5% 
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2. Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma 

bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi 

ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água 

presente na cisterna, em função do tempo. 

 

Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? 

a) 1 000 

b) 1 250 

c) 1 500 

d) 2 000 

e) 2 500 

 

 

3. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse 

reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra 

no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t, em minuto.  

 

Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento?  

a) De 0 a 10.  

b) De 5 a 10.  

c) De 5 a 15.  

d) De 15 a 25.  

e) De 0 a 25. 
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4. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os 

recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser 

descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado 

mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue 

pelos próximos meses.  

 

Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível 

zero de sua capacidade?  

a) 2 meses e meio.  

b) 3 meses e meio.  

c) 1 mês e meio.  

d) 4 meses.  

e) 1 mês.  
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5. No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, 

D e E) de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das 

chamadas, conforme o gráfico.  

 

Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30,00 por mês com telefone. Dos planos telefônicos 

apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa pessoa?  

a) A   

b) B   

c) C  

d) D   

e) E 
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6. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma 

das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com 

medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.  

 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2?  

a) 16/3  

b) 31/5  

c) 25/4  

d) 25/3  

e) 75/2 

 

 

7. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de 

concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da 

obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal 

no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a 

parábola:  

y = 9 – x², sendo x e y medidos em metros. 

 

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo cujas dimensões 

são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da 

tampa de concreto, em metro quadrado?  

a) 18  

b) 20  

c) 36  

d) 45  

e) 54 

  



 
 

 

 

6 

Matemática 

 

8. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a 

corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros 

lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais.  

 

Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima?  

a) 1 e 49  

b) 1 e 99  

c) 10 e 10  

d) 15 E 25  

e) 50 E 50 

 

 

9. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus 

Celsius, é dada pela expressão T(h) = – h² + 22h – 85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que 

o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 

momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 

com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como  

a) muito baixa.  

b) baixa.  

c) média.  

d) alta.  

e) muito alta. 
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10. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39°C. 

Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser 

aberta? 

a) 19,0  

b) 19,8 

c) 20,0 

d) 38,0 

e) 39,0 
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Gabarito 

 

1. B 

 

2. C 

 

3. B 

 

4. A 

 

5. C 

 

6. D 
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7. C 

 

8. D 

 

9. D 

 

10. D 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 4 
 

Exercícios 

 

1. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de 

transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o 

número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. 

Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de 

transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa 

fabricava um processador contendo 100 000 transistores distribuídos em 0,25 cm² de área. Desde 

então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador 

dobra a cada dois anos (Lei de Moore). 

Disponível em: www.pocket-lint.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado). 

Considere 0,30 como aproximação para 2 . 

Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? 

a) 1999 

b) 2002 

c) 2022 

d) 2026 

e) 2146 

 

2. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-

á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, 

que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor 

presente P submetido a juros compostos com taxa i, por um período de tempo n, produz um valor futuro 

V determinado pela fórmula: 

𝑉 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

 

Em um contrato de empréstimo com sessenta parcelas fixas mensais, de R$820,00, a uma taxa de juros 

de 1,32% ao mês, junto com a trigésima parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde 

que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. 

Utilize 0,2877 como aproximação para 𝑙𝑛 𝑙𝑛 
4
3  e 0,0131 como aproximação para In (1,0132). 

A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a 

a) 56ª 

b) 55ª 

c) 52ª 

d) 51ª 

e) 45ª 
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3. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5000,00. 

Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400,00 mensais. Para esse valor de empréstimo, 

o valor da prestação (P) é calculado em função do número de prestações (n) segundo a fórmula 

 

Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log 1,013; 2,602 como aproximação para log 400; 

2,525 como aproximação para log 335. 

De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite 

definido pela pessoa é 

a) 12 

b) 14 

c) 15 

d) 16 

e) 17 

 

4. Um empréstimo foi feito à taxa mensal de i%, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais 

a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando 

para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no 

ato de pagar a 6ª parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do 

empréstimo é: 
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5. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações 

mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação 

dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor 

devido antes do pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 

e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a 

ser pago ao banco na décima prestação é de 

a) 2 075,00. 

b) 2 093,00. 

c) 2 138,00. 

d) 2 255,00. 

e) 2 300,00. 

 

6. Arthur deseja comprar um terreno de Cléber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento: 

• Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55 000,00; 

• Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 30 000,00, e mais uma prestação de R$ 26 

000,00 para dali a 6 meses. 

• Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 20 000,00, mais uma prestação de R$ 20 000,00, 

para dali a 6 meses e outra de R$ 18 000,00 para dali a 12 meses da data da compra. 

• Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de R$ 15 000,00 e o restante em 1 ano da data da 

compra, pagando R$ 39 000,00. 

• Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de R$ 60 000,00. 

Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à 

vista (ou até um valor menor) em um investimento, com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando 

os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. 

Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que 

era mais vantajoso financeiramente escolher a opção: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 
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7. João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque especial de seu banco e cinco parcelas de 

R$ 80,00 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de desconto 

no cheque especial, caso João quitasse esta dívida imediatamente ou, na mesma condição, isto é, 

quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas 

dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-

lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o 

total emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria 

a) renegociar suas dívidas com o banco. 

b) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas. 

c) recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. 

d) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas 

do cartão de crédito. 

e) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas 

do cheque especial. 

 

8. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21.000,00 e 

esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000,00, que podem ser aplicados a 

uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o 

montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar:   

a) dois meses, e terá a quantia exata.    

b) três meses, e terá a quantia exata.    

c) três meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$225,00.    

d) quatro meses, e terá a quantia exata.    

e) quatro meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$430,00. 
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9. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro 

novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. 

Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 

três lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, 

no caso de a compra ser feita na própria loja. Na três lojas são cobrados juros simples sobre o valor a 

ser financiado, e a duração do financiamento é de um ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, em 

real, a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. 

 

A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será 

a) 14 000. 

b) 15 000. 

c) 16 800. 

d) 17 255. 

e) 17 700. 
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10. Um trabalhador possui um cartão de crédito que, em determinado mês, apresenta o saldo devedor a 

pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. 

Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Durante o período de desemprego, o trabalhador deixa 

de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, nem a atual nem as próximas, 

mesmo sabendo que, a cada mês, incidirão taxas de juros e encargos por conta do não pagamento da 

dívida. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o 

trabalhador procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. 

 

Com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa 

de juros são 

a) R$ 500,00; constante e inferior a 10% ao mês. 

b) R$ 560,00; variável e inferior a 10% ao mês. 

c) R$ 500,00; variável e superior a 10% ao mês. 

d) R$ 560,00; constante e superior a 10% ao mês. 

e) R$ 500,00; variável e inferior a 10% ao mês. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. C 

 

3. D 
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4. A 

 

 

5. D 

 

 

6. D 

 

 

7. E 
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8. C 

 

 

9. C 

 

 

10. C 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 3 
 

Exercícios 

 

1. Sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada por circunferências de raios com 

medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por 

ângulos de 
𝜋

6
𝑟𝑎𝑑 conforme a figura. 

 

 

Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, 

não podendo passar pela origem (0;0). 

Considere o valor de π com aproximação de, pelo menos, uma casa decimal. 

Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto 

deve percorrer uma distância igual a: 

a) 
2.𝜋.1

3
+ 8 

b) 
2.𝜋.2

3
+ 6 

c) 
2.𝜋.3

3
+ 4 

d) 
2.𝜋.4

3
+ 2 

e) 
2.𝜋.5

3
+ 2 
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2. Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura 

representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras: 

 

A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-

se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo 

segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação 

ao solo, em função de t.  

Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico: 

 

 A expressão da função altura é dada por 

a) f(t) = 80sen(t) + 88 

b) f(t) = 80cos(t) + 8 8 

c) f(t) = 88cos(t) + 168 

d) f(t) = 168sen(t) + 88cos(t) 

e) f(t) = 88sen(t) + 168cos(t) 
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3. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do 

tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, 

medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas 

sucessivas pressões máximas. 

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 

 

A função P(t) obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi 

a) P(t) = 99 + 21cos(3πt) 

b) P(t) = 78 + 42cos(3πt) 

c) P(t) = 99 + 21cos(2πt) 

d) P(t) = 99 + 21cos(t) 

e) P(t) = 78 + 42cos(t) 

 

4. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície, 

conforme indica a figura. 

Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios, na superfície do 

lago, seja dada aproximadamente por I(x) = k . sen(x), sendo k uma constante, e supondo-se que X está 

entre 0° e 90º. 

 

Quando x = 30º, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? 

a) 33% 

b) 50% 

c) 57% 

d) 70% 

e) 86%] 
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5. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está 

desregulado. A temperatura T, em graus Celsius, no escritório, varia de acordo com a função 

 

sendo h o tempo, medido em horas, a partir da meia-noite e A e B os parâmetros que o técnico precisa 

regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26°C, a mínima 18°C, 

e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. 

Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? 

a) A = 18 e B = 8 

b) A = 22 e B = -4 

c) A = 22 e B = 4 

d) A = 26 e B = -8 

e) A = 26 e B = 8 

 

6. No jogo mostrado na figura, uma bolinha descola-se somente de duas formas: ao longo de linhas retas 

ou por arcos de circunferências centradas no ponto O e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha 

que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos: 2 unidades no mesmo 

sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A e, no sentido anti-horário, um arco de circunferência 

cujo ângulo central é 120°. 

 

Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto 

a) B. 

b) D. 

c) E. 

d) F. 

e) G. 
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7. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos sazonais são aqueles que 

apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do 

ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é 

abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. 

A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, em reais, do quilograma de um certo produto 

sazonal pode ser descrito pela função 

 

onde x representa o mês do ano, sendo x = 1 associado ao mês de janeiro, x = 2 ao mês de fevereiro, e 

assim sucessivamente, até x = 12 associado ao mês de dezembro. 

Na safra, o mês de produção máxima desse produto é 

a) janeiro. 

b) abril. 

c) junho. 

d) julho. 

e) outubro. 

 

8. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente 

a um som escolhido. A equação da onda é dada, num sistema de coordenadas cartesianas, por y = a · 

sen[b(x + c)], em que os parâmetros a, b, c são positivos. O programa permite ao usuário provocar 

mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som 

mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda. 

O(s) único(s) parâmetro(s) que necessita(m) ser alterado(s) é(são) 

a) a. 

b) b. 

c) c. 

d) a e b. 

e) b e c. 
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9. Um satélite de telecomunicações, t minutos após ter atingido sua órbita, está a r quilômetros de 

distância do centro da Terra. Quando r assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite 

atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de r em função 

de t seja dado por 

 

Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. 

Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de r, no apogeu e no perigeu, representada por S. 

O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de 

a) 12 765 km. 

b) 12 000 km 

c) 11 730 km 

d) 10 965 km. 

e) 5 865 km 

 

10. Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado “Mineirinho”, 

conseguiu realizar a manobra denominada “900”, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo 

atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação “900” refere-se ao número de graus que o atleta 

gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a 

a) uma volta completa. 

b) uma volta e meia. 

c) duas voltas completas. 

d) duas voltas e meia. 

e) cinco voltas completas. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. A 

 

3. A 

 

 

4. B 
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5. B 

 

 

6. D 

Começando no ponto P, andando duas unidades para fora do círculo( de 4 para 6), depois 4 arcos de 30º 

para que forme 120º, assim parando no ponto F. 

 

7. D 

 

8. B 

Dado y = a·sen[b(x + c)] dizemos que: 

a – define apenas a amplltude da onda 

c – define apenas a fase inicial da onda 

b – define o período 

A pessoa que deseja tornar o som mais agudo deve diminuir o período da onda, para isso o parâmetro 

que precisa ser alterado é o b. 

 

9. B 

 

 

10. D 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 4 
 

Exercícios 

 

1. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um 

passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. 

 

O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz 

está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a 

distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta 

AB: 16 m. 

 

 

Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em 

metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi 

a) 4π. 

b) 8π. 

c) 48π. 

d) 64π. 

e) 192π. 
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2. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a 

corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros 

lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. 

 

 Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 

a) 1 e 49 

b) 1 e 99 

c) 10 e 10 

d) 25 e 25 

e) 50 e 50 

 

3. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente. 

 

A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 

a) 192. 

b) 300. 

c) 304. 

d) 320. 

e) 400. 
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4. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total 

da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado 

na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem 

valor igual a 90, como ilustrado na figura. 

No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários, ordenados de forma crescente pelos 

valores de seus salários, e no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os 

funcionários. 

 

O Índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser 

calculado pela razão A/(A + B) em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. 

A empresa tem como meta tornar seu Índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa 

ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos 

funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. 

Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 4 maio 2016 (adaptado) 

 

Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser 

a) 40% 

b) 20% 

c) 60% 

d) 30% 

e) 70% 
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Matemática 

 

5. O Esquema I mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de 

garrafões, correspondem a áreas restritivas. 

 

 

Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 

2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das 

quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o Esquema II. 

 

 

 

Após executdas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, 

que corresponde a um(a) 

a) aumento de 5 800 cm². 

b) aumento de 75 400 cm². 

c) aumento de 214 600 cm². 

d) diminuição de 63 800 cm². 

e) diminuição de 272 600 cm². 
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6. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão por uma nova, mais potente. As áreas 

de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se 

tangenciam no ponto O, como mostra a figura. 

 

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja 

circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a 

instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em 

a) 8π. 

b) 12π. 

c) 16π. 

d) 32π. 

e) 64π. 
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7. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura 

representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos, com 

ângulo central igual a 60°. O raio R deve ser um número natural. 

 

O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 m x 24 m. 

O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já 

existente. 

Considere 3,0 como aproximação para π. 

O maior valor possível para R, em metros, deverá ser 

a) 16. 

b) 28. 

c) 29. 

d) 31. 

e) 49. 

 

8. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas 

várias propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da água existente em um 

conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação 

de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas 

dimensões lineares de uma peça. 

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 2012. 

Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 

30 cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. 

Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em 

a) 4% 

b) 20% 

c) 36% 

d) 64% 

e) 96% 
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9. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y  centímetros. Essas 

placas são vendidas em caixas com N unidades e, na caixa, é especificada a área máxima S que pode 

ser coberta pelas N placas. 

Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas 

placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. 

A quantidade X, de placas do novo modelo, em cada nova caixa será igual a: 

a) N/9 

b) N/6 

c) N/3 

d) 3N 

e) 9N 

 

10. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no 

inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 

g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m2 de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de 

gás propano e cobre 45 m2 de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um 

ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e 

quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta 

seguinte (ambientes representados por três retângulos e um trapézio). 

 

Avaliando-se todas as informações, serão necessários 

a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. 

b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B. 

c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B. 

d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B. 

e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B. 
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Gabarito 

 

1. D 

 

2. D 

 

3. C 

 

4. A 
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5. A 

 

6. A 

 

7. B 

 

8. C 

 

9. A 

 

10. C 
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Análise de questões anteriores (ênfase nas competências da área 

4) 

 

Resumo 

 

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e 

integrador da organização do mundo e da própria identidade. 

H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. 

H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza 

e preconceitos. 

H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas 

manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 
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Exercícios 

 

1.  

 
 

A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP em um ambiente singular, explorando como 

principal característica artística a 

a) participação do público na interação lúdica com a obra. 

b) distribuição de obstáculos no espaço da exposição. 

c) representação simbólica de objetos oníricos. 

d) interpretação subjetiva da lei da gravidade 

e) valorização de técnicas de artesanato. 
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2.  

 
 

 

Texto II 

Speto 

Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a 

música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências 

que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê com a banda O 

Rappa. 
Revista Zupi, n. 19, 2010 

O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira 

reconhecidos 

a) na influência da expressão abstrata. 

b) na representação de lendas nacionais. 

c) na inspiração das composições musicais. 

d) nos traços marcados pela xilogravura nordestina. 

e) nos usos característicos de grafismos dos skates. 
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3.  

 

 
 

TOZZI, C. Colcha de retalhos. Mosaico figurativo. Estação de Metrô Sé. Disponível em: www.arteforadomuseu.com.br. 

Acesso em 8 mar. 2013. 

Colcha de retalhos representa a essência do mural e convida o público a 

a) apreciar a estética do cotidiano. 

b) interagir com os elementos da composição. 

c) refletir sobre elementos do inconsciente do artista. 

d) reconhecer a estética clássica das formas. 

e) contemplar a obra por meio da movimentação física. 
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4.  

 
Máscara senufo, Mati. Madeira e fibra vegetal. Acervo do MAE/USP. 

 

As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, 

como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. 

A máscara remete à 

a) preservação da proporção. 

b) idealização do movimento. 

c) estruturação assimétrica. 

d) sintetização das formas. 

e) valorização estética. 

 

  



 
 

 

 

6 

Português 
 

5.  

 
 

Texto II 

Na sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho  pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre 

os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como: cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, 

solidão, drama e medo. 
ZULIETTI, L. F. Goeldi: da melancolia ao inevitável. Revista de Arte, Mídia e Política. Acesso em: 24 abr. 2017 (adaptado). 

 

O gravador Oswaldo Goeldi recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século 

XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de 

a)  c)  

 

 

e)  

 

b)  c)   
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6. Na exposição “A Artista Está Presente”, no MoMA, em Nova Iorque, a performerMarina Abramovic fez 

uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, 

de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma 

postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo 

olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. 
ZANIN, L. Marina Abramovic, ou a força do olhar. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 4 nov. 2013. 

 

O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências 

contemporâneas e se caracteriza pela 

a) inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. 

b) abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. 

c) redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. 

d) negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. 

e) aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. 

 

 

7. O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a 

cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho conhece-la, é de alguma forma se apropriar 

dela, é enriquecer a própria cultura. 
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dança. São Paulo: Ícone, 2007. 

 

As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, é obra de um povo que a cria, recria e a 

perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira 

a) o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo 

crítica social, morte e ressurreição. 

b) a Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs 

envolvendo as colheitas e a fogueira. 

c) o Congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através 

de música, cantos e dança. 

d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma 

história em forma de espetáculo. 

e) o Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar ou 

recriar uma história nos desfiles. 
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8.  

 
 

A origem da obra de arte (2002) é uma instalação seminal na obra de Marilá Dardot. Apresentada 

originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, 

a obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e sentenças e 

a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica (ou será o contrário?) e, à 

disposição do espectador, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes. Para abrigar a obra e 

servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um pequeno galpão, evocando uma 

estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1500 letras-vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona 

no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou com a 

participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear ideias é 

o que nos propõe o trabalho. No contexto de Inhotim, onde natureza e arte dialogam de maneira 

privilegiada, esta proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. 
Disponível em: <www.inhotim.org.br>. Acesso em: 22 maio 2013 (adaptado). 

 

A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada 

no trabalho de Marilá Dardot porque 

a) o projeto artístico acontece ao ar livre. 

b) o observador da obra atua como seu criador. 

c) a obra integra-se ao espaço artístico e botânico. 

d) as letras-vaso são utilizadas para o plantio de mudas. 

e) as mulheres da comunidade participam na confecção das peças. 
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9.  

 
Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão.  

GUTO MUNIZ. Disponível em: www.focoincena.com.br. Acesso em: 30 maio 2016. 

 

A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do 

teatro de rua é o fato de 

a) dispensar o edifício teatral para a sua realização. 

b) utilizar figurinos com adereços cômicos. 

c) empregar elementos circenses na atuação. 

d) excluir o uso de cenário na ambientação. 

e) negar o uso de iluminação artificial. 
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10.  

 
BACON, F. Três estudos para um autorretrato. Óleo sobre tela, 37,5 x 31,8 cm (cada), 1974. 

Disponível em: www.metmuseum.org. Acesso em: 30 maio 2016. 

 

Texto II 

Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como 

acontece com pessoas de traços delicados, o contorno é o mesmo mas a matéria foi destruída. Tenho 

um rosto destruído. 
DURAS, M. O amante. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

 

Na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos apontam para o modo de 

representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano deforma-

se, destrói-se ou fragmenta-se em razão 

a) da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que trouxe novas 

possibilidades de representação. 

b) das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela 

psicanálise. 

c) da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela 

arte moderna. 

d) do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, que se torna prática 

dominante na sociedade burguesa. 

e) da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presente em 

sua história pessoal. 
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Gabarito 

 

1. A 

A disposição espacial da obra não deixava outra alternativa aos espectadores a não ser experienciá-la, o 

que justifica a alternativa “A” como sendo o gabarito. 

 

2. D  

O grafite do artista paulista Speto faz referência explícita aos cordéis nordestinos que se utilizam de 

xilogravuras para suas ilustrações. A Xilogravura é uma manifestação artística típica do Nordeste e 

representa elementos da cultura local. Speto reproduz essa temática em sua arte exposta no museu Afro 

Brasil. 

 

3. A 

A Colcha de retalhos está associado ao cotidiano, pois representa, em uma construção, o material 

utilizado em casa para cobrir a cama, sofá, etc. Além disso, está presente em um lugar que recebe a 

passagem de muitos indivíduos, diariamente: o metrô. Dessa forma, ao passar por ela, é possível que as 

pessoas apreciem essa representação. 

 

4. D 

A máscara remete a uma manifestação artística mais simples, sintética, sem tantas preocupações com 

trações, contornos, como pregava a arte mimética, praticada na Europa até então. 

 

5. A  

A alternativa “A” revela exatamente as características trazidas pelo enunciado da questão, principalmente 

a melancolia. 

 

6. D  

Artista e público se aproximam, rompendo o distanciamento que existe entre povo e arte. 

 

7. D  

A dança é considerada uma manifestação folclórica quando retrata a cultura de uma determinada região. 

Dentre as opções, o Balé não é uma dança folclórica brasileira, pois é uma dança que pode contar 

qualquer história em forma de espetáculo. 

 

8. B 

No texto, o autor afirma que a obra “constitui um convite para a interação do espectador, instigado a 

compor palavras e sentenças e a distribuí-las pelo campo”. Dessa forma, fica evidenciado que o 

observador da obra atua como seu criador. 

 

9. A  

Na imagem, é possível notar que a apresentação está feita a céu aberto (presença de árvores, por 

exemplo), com a plateia acomodada no chão, o que evidencia a ausência de um edifício teatral. 

 

10. B 

A imagem já revela traços de transformação adquirida em função do contexto das catástrofes do século 

XX. Isso se confirma ainda mais pelo texto II quando aparece a expressão “rosto lacerado” e “rosto 

desfeito”. 
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Extensivo ENEM - Análise de questões anteriores (ênfase nas 

competências das áreas 8 e 9) 

 

Resumo 

 

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades 

linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

 

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da 

comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, 

associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, 

aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. 

H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. 

H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. 

H30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 

conhecimento que elas produzem. 
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Exercícios 

 

1. De domingo 

— Outrossim? 

— O quê? 

— O que o quê? 

— O que você disse. 

— Outrossim? 

—É. 

— O que que tem? 

—Nada. Só achei engraçado. 

— Não vejo a graça. 

— Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

— Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

— Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. 

— Não. Palavra de segunda-feira é óbice. 

— “Ônus. 

— “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”. 

— “Resquício” é de domingo. 

— Não, não. Segunda. No máximo terça. 

— Mas “outrossim”, francamente… 

— Qual o problema? 

— Retira o “outrossim”. 

— Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa 

“outrossim”. 
VERÍSSIMO. L.F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: LP&M, 1996. 

 

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o (a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

poucos conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um 

dos interlocutores do diálogo. 
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2. Texto I 

Entrevistadora — Eu vou conversar aqui com a professora A.D. … O português então não é uma língua 

difícil? 

Professora — Olha se você parte do princípio… que a língua portuguesa não é só regras gramaticais… 

não se você se apaixona pela língua que você… já domina… que você já fala ao chegar na escola se teu 

professor cativa você a ler obras da literatura… obra da/ dos meios de comunicação… se você tem 

acesso a revistas… é… a livros didáticos… a… livros de literatura o mais formal o e/ o difícil é porque a 

escola transforma como eu já disse as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 

Texto II 

Professora — Não, se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao 

chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se 

tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola 

transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

O texto I é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de 

rádio. O texto II é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos 

a) apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. 

b) são modelos de emprego de regras gramaticais. 

c) são exemplos de uso não planejado da língua. 

d) apresentam marcas da linguagem literária. 

e) são amostras do português culto urbano. 

 

 

3. Mandinga — Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à 

costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos 

consideram bruxos os africanos que ali habitavam — é que eles davam indicações sobre a existência 

de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando 

sinônimo de feitiço, sortilégio. 
COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: Geração Editorial, 2009. Fragmento. 

No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um (a) 

a) contexto sócio-histórico. 

b) diversidade técnica. 

c) descoberta geográfica. 

d) apropriação religiosa. 

e) contraste cultural. 
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4. Assum Preto 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto 

Mas num pode avuá 

Mil veiz a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 

As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da 

aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a 

sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra a 

a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 

b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 

c) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá” 

d) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”. 

e) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 
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5. Palavras jogadas fora 

Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá 

esporadicamente. O sentido da palavra é o de “jogar fora” (pincha fora essa porcaria) ou “mandar 

embora” (pincha esse fulano daqui). Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do 

estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem esse verbo, 

comumente escuto respostas como “minha avó fala isso”. Aparentemente, para muitos falantes, esse 

verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. 

As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição: elas já estavam lá antes de 

nascermos. “Tradição”, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir 

(sobretudo valores culturais). O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A 

gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva 

os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela 

visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há 

pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? 

É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, mas 

a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção 

de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é 

incentivada.                                               
       VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado). 

 

A discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” nos traz uma reflexão sobe a linguagem 

e seus usos, a partir da qual compreende-se que 

a) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o 

título. 

b) o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. 

c) o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. 

d) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. 

e) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. 
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6. A língua tupi no Brasil 

Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de 

falar língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 

1698, o governador da província, Artur de Sá e Meneses, implorou a Portugal que só mandasse padres 

que soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela gente não se explica em outro idioma”. 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, 

graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas: as 

bandeiras, expedições ao Sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer 

falavam o português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o 

Ouilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como “um bárbaro que nem 

falar sabe”. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhandava (lugar onde o índio 

corre), Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu (cachoeira). E acabou inventando uma nova língua. 

“ 

Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes”, conta o historiador e 

antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. “Isso mudou o tupi paulista, que, 

além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas.” O resultado da mistura 

ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. 
ÂNGELO, C. Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 8 ago. 2012. (Adaptado). 

 

O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Ouanto ao papel do 

tupinaformação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 

a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares 

designados. 

b) originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a 

fala de variadas etnias indígenas. 

c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses, vindos de 

Lisboa. 

d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros nas 

investidas contra o Ouilombo dos Palmares. 

e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos 

bandeirantes paulistas. 
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7. Sítio Gerimum 

Este é o meu lugar (…) 

Meu Gerimum é com g 

Você pode ter estranhado 

Gerimum em abundância 

Aqui era plantado 

E com a letra g 

Meu lugar foi registrado. 
OLIVEIRA, H. D. Língua Portuguesa, n. 88, fev. 2013 (fragmento) 

 

Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra “Gerimum”grafada com a letra “g” tem por 

objetivo 

a) Valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional. 

b) confirmar o uso da norma-padrão em contexto da linguagem poética. 

c) enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. 

d) registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. 

e) reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. 
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8. Texto I 

A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador 

Aryon Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do Rio Solimões, no 

Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. 

Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra 

língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. 

Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. 

O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela 

convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna: nas aldeias, esses outros 

falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual, talvez, não 

representem uma ameaça linguística. 
Língua Portuguesa, n. 52, few 2010 (adaptado) 

 

Texto II 

Riqueza da língua 

“O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era 

passada e o francês é na presente”, dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A 

profecia se cumpriu o inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia 

linguística mundial, estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se 

falem de 6 000 a 7 000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 

100 anos, A última edição do Ethnologue – o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais -, de 

2005, listava 516 línguas em risco de extinção. 
Veja, n. 36, set 2007 (adaptado). 

 

Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em 

função do(a) 

a) semelhança no modo de expansão. 

b) preferência de uso na modalidade falada. 

c) modo de organização das regras sintáticas. 

d) predomínio em relação às outras línguas de contato. 

e) fato de motivarem o desaparecimento de línguas minoritárias.  

  



 
 

 

 

9 

Português 
 

9. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma 

mulher tinha se ajoelhado aos pés da santa cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor, mas 

jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, o coração tem 

razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. 

O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neusa, emendou 

com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a 

história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo 

fechava os olhos e soltava a voz: 

 

Seus cabelos tinham a cor/ Do sol a irradiar/ 

Fulvos raios de amor./ Seus olhos eram circúnvagos/ 

Do romantismo azul dos lagos/ Mãos liriais, uns braços divinais,/ 

Um corpo alvo sem par/ E os pés 

muito pequenos./Enfim eu vi nesta boneca/ Uma perfeita Vênus. 
CASTRO, N. L. As pelejas de Ojuara o homem que desafiou o diabo. São Paulo: Arx, 2006 (adaptado). 

 

O comentário do narrador do romance “[…] emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de 

palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena” relaciona-se ao fato de que essa valsa é 

representativa de uma variedade linguística 

a) detentora de grande prestígio social. 

b) específica da modalidade oral da língua. 

c) previsível para o contexto social da narrativa. 

d) constituída de construções sintáticas complexas. 

e) valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. 

 

 

10. Testes 

Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era tentador: “O 

que Freud diria de voce ̂”. Uau. Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: “Os 

acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos, depois disso voce ̂ buscou conhecimento 

intelectual para seu amadurecimento”. Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei 

radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na mosca. 

Estava com tempo sobrando, e curiosidade é algo que não me falta, então resolvi voltar ao teste e 

responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas, que 

nada tinham a ver com minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: “Os 

acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos, depois disso voce ̂ buscou conhecimento 

intelectual para seu amadurecimento”. 
MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 

 

Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação 

irônicano trecho: 

a) “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver”. 

b) Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos”. 

c) “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet”. 

d) “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte”. 

e) “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise”. 
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Gabarito 

 

1. B 

O tom humorístico do texto utilizado na questão 115 é construído a partir do conceito de uma das 

variações linguísticas: a situacional. Ela corresponde às diferentes formas que o falante escolhe para se 

comunicar, dependendo da situação de comunicação. É a situação que determina, por exemplo, o 

vocabulário a ser empregado: com quem estamos falando? Em que evento estamos? Em que lugar? 

 

2. E 

A questão trata da variação sociocultural, referente às diferenças linguísticas decorrentes das 

características sociais e culturais de cada falante: idade, profissão, sexo, grau de instrução grupo social, 

nível econômico. É importante observar a expressão “português culto urbano”, utilizado na alternativa 

indicada como correta pelo gabarito oficial do INEP: o conceito é utilizado em Sociolinguística para 

designar o uso linguístico do indivíduo com grau de escolaridade superior completa, nascido e criado em 

zona urbana. Como já explicamos em outro texto, o conceito da Linguística não está relacionado às 

noções de culto e inculto disseminadas por aí com base no senso comum! 

 

3. A 

A questão aborda a variação histórica da língua portuguesa. Toda língua natural modifica-se com o 

tempo: mudam o modo de falar, a maneira de estruturar as frases, o vocabulário e, muitas vezes, o 

significado das palavras. 

 

4. B 

O texto Assum preto é construído a partir de uma determinada variedade linguística e observamos 

expressões típicas da linguagem oral. Em “tarvez” e “sorto”, temos dois casos de rotacismo – a troca de 

L por R em encontros consonantais ou em final de sílaba. 

 

5. C  

A questão cobra o tópico variedades linguísticas a partir de um dos aspectos do preconceito linguístico. 

 

6. A 

O texto dá a entender que o léxico (ou seja, o vocabulário, a escolha de palavras) do português paulista é 

fortemente influenciado pela língua indígena.  

 

7. E 

De acordo com os dicionários, jerimum é grafado com “j”. No entanto, o poema utiliza o termo “gerimum” 

com “g”, para afirmar a relação do eu lírico com o seu lugar, que independente da forma que é grafada, 

representa a afetividade com o local sem se importar com a norma culta, pois a intenção comunicativa é 

a mesma. 

 

8. D 

Os textos retratam a predominância de duas línguas: a ticuna e o inglês. Essas línguas se aproximam pois 

se sobrepõem às demais línguas de contato. 

 

9. A  

A expressão “palavras difíceis e desconhecidas” pelo narrador-personagem reforçam um exemplo de 

variação linguística às classes de maior prestígio, as quais ele não pertence e por isso ele acha bonito. 
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10. E 

A autora utiliza da ironia no trecho “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o 

pai da psicanálise”, visto que, na verdade, ela não fez uma consulta com Freud; a intenção do teste online 

é causar o divertimento e a distração dos internautas. 
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Reação orgânica: reação de eliminação 

 

Resumo 

 

Reações de Eliminação 

Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos 

com a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipos de reação de eliminação: 

a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa 

reação é de grande importância na indústria petroquímica. 

 

b) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser eletropositivo 

(geralmente Zinco), catalisado por um álcool 

 

 

c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante 

usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu 

reagente for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono 

menos hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. 

Temos duas possibilidades para, por exemplo, o 2–bromo-butano, veja: 

 

Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 
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d) Eliminação de água (desidratação) 

• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 

 

• Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 

 

Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos 

no exemplo abaixo: 

 

Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem 

a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 
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Obs.: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 

 

Eliminações Múltiplas 

Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 
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Exercícios 

 

1. Atente à seguinte reação química: 
 

 
 

Considerando a reação química acima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
seguinte enunciado:  
 
O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador 1__________, por meio de 
uma reação de 2___________, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é 
3__________.  

a) 1básico; 2condensação; 31,1-dimetileteno    

b) 1ácido, 2eliminação; 32-metilpropeno    

c) 1ácido, 2desidratação; 31,1-dimetileteno    

d) 1básico, 2desidratação; 32-metilpropeno    
   
 

2. Analise a Reação Orgânica abaixo: 
 

 
 

Essa reação é uma reação de:  

a) Adição.    

b) Ozonólise.    

c) Eliminação.    

d) Substituição.    

e) Desidratação.    
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3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

 

A reação do 2-bromo-2-metilpropano com o etóxido de sódio, usando etanol como solvente, leva à 

formação de 3% de éter e de 97% de alceno, conforme representado abaixo.  

 

 
 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de __________, e o 
alceno é formado por uma reação de __________.  

a) substituição – eliminação    

b) substituição – desidratação    

c) oxidação – eliminação    

d) adição – hidrogenação    

e) adição – desidratação    
   
 

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 

O polietileno é obtido através da reação de polimerização do etileno, que, por sua vez, é proveniente 

do petróleo. Recentemente, foi inaugurada, no Polo Petroquímico do RS, uma planta para a produção 

de “plástico verde”. Nesse caso, o etileno usado na reação de polimerização é obtido a partir de 

etanol, uma fonte natural renovável, e não do petróleo. A reação de transformação do etanol 

( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de _____.  

a) substituição.    

b) adição.    

c) hidrólise    

d) eliminação    

e) oxidação    
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5. O álcool etílico pode ser encontrado tanto em bebidas alcoólicas quanto em produtos de uso 

doméstico e tem a seguinte estrutura química: 

 

 
 

A diferença entre esses produtos comerciais está na concentração do etanol. Enquanto uma latinha 

de cerveja possui cerca de 6% do álcool, um litro do produto doméstico possui cerca de 96%, ou seja, 

uma concentração muito maior. Caso a energia acumulada, pelo consumo exagerado de algumas 

bebidas alcoólicas, não seja gasta, pode resultar, então, na famosa “barriga de cerveja”. O álcool 

altera o funcionamento normal do metabolismo. 

 

Em relação aos alcoóis, é correto afirmar que:  

a) o etanol é menos ácido do que o propano.    

b) uma reação do 2-propanol com ácido sulfúrico e aquecimento pode levar a uma reação de 
eliminação (desidratação).    

c) a oxidação do etanol na presença de ar atmosférico e sob ação de catalisador produz propanona 
e água.    

d) o 2-propanol tem ponto de ebulição menor do que o etanol.    

e) o éter etílico não pode ser obtido a partir do etanol.    
   
 

6. O cloreto de vinila, principal componente das resinas polivinílicas, pode ser obtido através da 

sequência das seguintes reações: 

 
Essas reações I e II são classificadas, respectivamente, como:  

a) adição nucleofílica, eliminação    

b) adição eletrofílica, eliminação    

c) substituição nucleofílica, substituição eletrofílica    

d) substituição eletrofílica, substituição nucleofílica    

e) eliminação, eliminação    
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7. Em amostras coletadas, recentemente, no rio Guandu, constatou-se a presença do inseticida DDT 

(dicloro difenil tricloretano). Essa substância, quando utilizada na agricultura sem os devidos 

cuidados, pode causar problemas ao homem e ao meio ambiente. 

Há insetos resistentes ao DDT, pois, são capazes de transformá-lo em uma nova substância sem 

efeito inseticida - o DDE (dicloro difenil dicloroetileno). 

Em laboratório, obtém-se o DDE partindo-se do DDT, por meio da reação: 

 

 
 

Essa é uma reação específica classificada como:  

a) redução    

b) substituição nucleofílica    

c) substituição eletrofílica    

d) eliminação    

e) adição    
   
 

8. Indique, entre as alternativas abaixo, o alceno que é obtido a partir da reação de eliminação 

(desidratação) do 3-metil-1-butanol, cuja fórmula molecular é C5H12O.  

a) 2-metil-3-buteno.    

b) 3-metil-2-buteno.    

c) 2-metil-2-buteno.    

d) 3-metil-1-buteno.    

e) 2-metil-1-buteno.    
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9. O 'Diabetes Mellitus' é uma doença com várias características. O aumento da produção de acetona na 

corrente sanguínea é uma dessas características. Como a acetona é uma substância volátil, 

diabéticos quando não tratados possuem um hálito característico chamado "bafo cetônico". No 

organismo humano, a acetona é produzida por uma série de reações. 

 
A última reação desta série, que é mostrada acima, pode ser classificada como:  

a) substituição    

b) esterificação    

c) eliminação    

d) adição    

e) polimerização    
   
 

10. Considere a reação e o texto que a segue. 

 
O terc-butanol (composto 1), quando aquecido na presença de um catalisador........., leva através de 

uma reação típica de ........., à formação do isobutileno (composto 2), cujo nome IUPAC é ......... . 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem.  

a) ácido - desidratação - 1,1-dimetileteno    

b) básico - condensação- 1,1-dimetileteno    

c) metálico - adição - 2-metilpropeno    

d) básico - desidratação - 2-metilpropeno    

e) ácido - eliminação - 2-metilpropeno    
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Gabarito 

 

1. B 

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador ácido, por meio de uma 

reação de eliminação, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é 2-metilpropeno. 

 
 
2. C 

Ocorre a eliminação de halogênio, pois trata-se de um di-haleto vicinal reagindo com zinco, usando um 
álcool como catalisador, formando assim, um alceno.   

 
3. A 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de substituição, e o 
alceno é formado por uma reação de eliminação.  

   
 

4. D 

A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de 

eliminação. 
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5. B 
A reação do 2-propanol com ácido sulfúrico e aquecimento pode levar a uma reação de eliminação de 

água ou desidratação. 

   
 
 
6.  B 

 
 

7. D 
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8. D  

 
 

9. C  

 
 
10. E   

O terc-butanol (composto 1), quando aquecido na presença de um catalisador ácido, leva através de 

uma reação típica de eliminação, à formação do isobutileno (composto 2), cujo nome IUPAC é 2-

metilpropeno . 
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Reação orgânica: reação de oxidação 
 

Resumo 

 

Reações de Oxidação 

 

Oxidação em Alcenos (ligações duplas) 

a) Oxidação branda  

É feita oxidante em uma solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, geralmente, de 

permanganato de potássio. Indicamos o agente oxidante por [O] e temos a formação de um diálcool, 

também chamado de diol ou glicol: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Obs.: Reparem no aumento do nox do carbono, ou seja, perda de elétrons, caracterizando uma oxidação. 

 

b) Oxidação enérgica 

É feita usando-se como oxidante, uma solução aquosa de permanganato ou dicromato de potássio em 

meio ácido(em geral H2SO4). 

O agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na ligação dupla e produzindo ácido 

carboxílico e/ou cetona e/ou gás carbônico (CO2 ): 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

O tipo de produto obtido depende da posição da ligação dupla:  

• Se • carbono for primário produz CO2 e H2O;  

• Se • carbono for secundário produz ácido carboxílico;  

• Se • carbono for terciário produz cetona.  
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c) Ozonólise 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Aqui, o zinco é utilizado para quebra da água oxigenada (H2O2), impedindo que ela oxide o aldeído para ácido 

carboxílico.  

Podemos perceber que:  

• O carbono primário ou secundário da ligação dupla produz aldeídos;  

• O carbono terciário produz cetona. 

 

Oxidação em Alcinos (ligações triplas) 

a) Oxidação branda  

Utilizando o permanganato de potássio (KMnO4) em solução aquosa neutra ou levemente alcalina, os 

alcinos produzem dicetonas, compostos orgânicos com duas carbonilas secundárias:  

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

 

Obs.: Caso R ou R’ for o hidrogênio, nessa extremidade, ocorrerá formação de um aldeído. 

 

b) Oxidação enérgica  

Essa oxidação é feita com aquecimento, de solução ácida de permanganato de potássio(KMnO4). Há 

quebra da cadeia por completo, diferente da oxidação branda, onde somente as ligações Pi(π) são 

quebradas, e por fim, forma-se ácidos carboxílicos. 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004 

 

Obs.: Caso R ou R’ for o hidrogênio, ao invés da formação dos ácidos, teremos CO2 e H2O. 

  



 
 

 

 

3 

Química 

 

Oxidação de ciclanos 

A teoria das tensões dos anéis de Baeyer diz, resumidamente, que:  

“Nos ciclanos, as valências devem ser entortadas ou flexionadas para fechar o anel, e isso cria uma tensão 

que torna o anel instável (ou seja, de fácil ruptura).”  

 Anéis de 3 e 4 carbonos são quebrados com maior facilidade por conta dessa tensão. Oxidantes mais fortes 

como HNO3 concentrado, KMnO4 em solução ácida, conseguem quebrar também os anéis de 5 e 6 carbonos. 

Na quebra desses anéis, são produzidos ácidos dicarboxílicos (diácidos): 

 

Obs.: Uma importante diferenciação em relação aos alcenos, é que o KMnO4, em solução aquosa neutra, não 

reage com os ciclanos.  

 

Oxidação de álcoois 

Os oxidantes enérgicos, como KMnO4 ou K2Cr2O7 em meio ácido, serão usados na oxidação de álcoois, e 

seus produtos se diferenciam pelo tipo de álcool que será oxidado: Primário, secundário ou terciário. 

 

 

Obs.: Álcoois terciários não se oxidam, caso as condições de oxidação sejam extremas, a molécula irá 

quebra-se. 
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Combustão 

Em geral, os compostos orgânicos sofrem combustão. Essa reação é uma oxidação acontece com o 

rompimento da cadeia carbônica, liberando grande quantidade de energia e gerando como produto CO(se a 

reação for incompleta) ou CO2(se a reação for completa). O hidrogênio produz H2O, o nitrogênio produz NO 

ou NO2 ; e assim por diante. 

Veja os exemplos: 

 

Combustão completa 

 

 

Combustão incompleta 

 

 

O éter mais comum, o dietílico, é muito inflamável e até explosivo. Sua combustão completa segue o padrão 

de combustão e tem com produtos os mesmos das combustões orgânicas: CO2 e H2O. 

 

 

Obs.: Os éteres (especialmente o éter dietílico) quando oxidados lentamente pelo oxigênio do ar, dão origem 

a peróxidos: 
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Exercícios 

 

1. Bebidas alcóolicas, como licores artesanais, podem, algumas vezes, apresentar metanol, uma 

substância tóxica, imprópria para o consumo. Quando exposto a algum agente oxidante, o metanol 

sofre oxidação. A equação química dessa reação é  

a)     

b)     

c)     

d)     
   
 

2. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em 
escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas 

pela oxidação com o ozônio 3(O ),  em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos 

e/ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas 
geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, 
como mostra o esquema. 

 

 
 

Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno: 
 

 
 

Quais são os produtos formados nessa reação?  

a) Benzaldeído e propanona.     

b) Propanal e benzaldeído.     

c) 2-fenil-etanal e metanal.     

d) Benzeno e propanona.     

e) Benzaldeído e etanal.     
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3. Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu consumo não demande muito tempo. À 

medida que os dias ou semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol presente sofre 

oxidação e se transforma em ácido acético. 

Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de aberto, é recomendável  

a) colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade.    

b) aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira.    

c) verter o vinho para uma garrafa maior e esterilizada.    

d) fechar a garrafa, envolvê-la em papel alumínio e guardá-la na geladeira.    

e) transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira.     
   
 

4. A análise de um composto orgânico oxigenado de fórmula geral x y zC H O  permitiu uma série de 

informações sobre o comportamento químico da substância. 

I. A combustão completa de uma amostra contendo 0,01mol  desse composto forneceu 1,76 g  de 

2CO  e 0,72 g  de água. 

II. Esse composto não sofre oxidação em solução de 4KMnO  em meio ácido. 

III. A redução desse composto fornece um álcool. 
 

Dados: C 12; H 1; O 16.= = =  

 
Com base nessas afirmações é possível deduzir que o nome do composto é  

a) etoxi etano.    

b) butanal.    

c) butan-2-ol.    

d) butanona.    

 

 

5. O ácido aminobutíricoγ −  (GABA) é um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na 

biossíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última etapa 

da síntese química do GABA utiliza reação de oxidação de álcool. 

 

 
 

Qual reagente oxidante deve ser utilizado para realizar esta síntese?  

a) 2NaC H O
    

b) 2H Pt
    

c) 2 2 7 2 4K Cr O H SO
    

d) 2 3C FeC
    

e) 2H O NaOH
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 Texto para a próxima questão:  
 

1
2 6 ( ) 2(g) 2(g) 2 ( )C H O 3 O 2 CO 3 H O H 1.367 kJ mol−+ → +   = −  

 

O etanol, 2 6 ( )C H O ,  densidade de 10,80 g mL ,−  a 25 C,  é utilizado na obtenção de energia, de acordo 

com a reação química representada pela equação, e na produção de bebidas alcoólicas. O etanol, ao 

ser ingerido, é parcialmente oxidado no organismo, o que leva à produção de etanal, substância química 

que pode provocar enjoo e dor de cabeça.  
 
 

6. Considerando-se a estrutura das substâncias químicas citadas no texto e que a oxidação parcial do 

etanol leva à produção do etanal, é correto afirmar:  

a) A cadeia carbônica do etanol é constituída por um carbono primário e um carbono secundário.    

b) O etanal é uma substância química da classe dos aldeídos, representada pela fórmula molecular 

2 4C H O.     

c) O etanal é um composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila, OH,−  ligado a carbono 

insaturado.    

d) A oxidação parcial do etanol indica que um dos átomos de carbono da estrutura do álcool recebeu 
elétrons.    

e) O etanol e o etanal são compostos isômeros porque apresentam a mesma fórmula molecular e 
diferentes fórmulas estruturais.     

   
 

7. O permanganato de potássio 4(KMnO )  é um agente oxidante forte muito empregado tanto em nível 

laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno,  

ilustrado na figura, o 4KMnO  é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. 

 

 
 

Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de 4KMnO ,  são:  

a) Ácido benzoico e ácido etanoico.    

b) Ácido benzoico e ácido propanoico.    

c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.    

d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.    

e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.    
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8. O 1,4-pentanodiol pode sofrer reação de oxidação em condições controladas, com formação de um 

aldeído A, mantendo o número de átomos de carbono da cadeia. O composto A formado pode, em 

certas condições, sofrer reação de descarbonilação, isto é, cada uma de suas moléculas perde CO, 

formando o composto B. O esquema a seguir representa essa sequência de reações: 

 

 
 

Os produtos A e B dessas reações são:  
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9. Considere a substância a seguir sofrendo oxidação na presença de uma solução diluída de 

permanganato de potássio (KMnO4) em meio levemente alcalino. 

 

 
 

Nestas condições, o produto orgânico da reação é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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10. A palavra vinagre vem do latim vinum, “vinho”, e acre, “azedo”. Desde a Antiguidade, a humanidade sabe 

fabricar vinagre; basta deixar o vinho azedar. Nessa reação, o etanol reage com o oxigênio (O2) e 

transforma-se em ácido acético. 
Química na abordagem do cotidiano. Tito e Canto Vol.3 

 

 
 

De acordo com a equação da reação química acima, de obtenção do ácido acético (componente do 

vinagre), foram realizadas as seguintes afirmações: 

I. O etanol sofre oxidação. 

II. O Nox do carbono carboxílico do ácido acético é igual a -3. 

III. O gás oxigênio (O2) atua como agente oxidante. 

IV. O Nox do carbono que possui o grupo funcional no etanol é igual a +1. 

 
Estão corretas, somente,  

a) I, III e IV.    

b) II e IV.    

c) I e III.    

d) II, III e IV.    

e) I e II.    
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Gabarito 

 
1. A 

Esquema reacional da oxidação parcial do metanol (que pode ocorrer em maior escala nas bebidas 

contaminadas por este álcool): 

   
 
2. A 

   
 
3. E 

É recomendável transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira para evitar 
a oxidação (contato com o oxigênio do ar) e diminuir a velocidade das reações envolvidas neste 
processo.   

 
4. D 

Butanona

11
4 8 2 2 22

C H O O 4CO 4H O

1mol

+ ⎯⎯→ +

4 44g 4 18 g

0,01mol



1,76 g

4 44
g

100



0,72 g

4 18
g

100



 

  



 
 

 

 

12 

Química 

 

5. C 

 
 

Os alcoóis primários quando expostos a um agente oxidante como o dicromato de potássio 2 2 7(K Cr O )  

ou permanganato de potássio 4(KMnO )  em meio ácido podem sofrer oxidação a aldeído e finalmente 

em ácido carboxílico.   
 
6. B 

a) Incorreta. A cadeia carbônica do etanol é constituída por dois carbonos primários (carbonos ligados 
a um átomo de carbono).   

 

 
 
b) Correta. 

 
 
c) Incorreta. O etanal é um composto orgânico que apresenta um grupo carbonila. 
 

  
 
d) Incorreta. A oxidação parcial do etanol indica que um dos átomos de carbono da estrutura do álcool 

apresentou aumento de Nox. 
 
e) Incorreta. O etanol e o etanal não são compostos isômeros, pois suas fórmulas moleculares são 

diferentes. 
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7. A 
Teremos: 

   
 
8. D 

Teremos: 

   
 
9. D 

Teremos: 
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10. C 
 

Análise das afirmações: 
 

I. Correta. O etanol sofre oxidação. 
 

 
 

II. Incorreta. O Nox do carbono carboxílico do ácido acético é igual a +3. 
 

III. Correta. O gás oxigênio (O2) atua como agente oxidante (provoca a oxidação do carbono do grupo 
funcional). 

 
IV. Incorreta. O Nox do carbono que possui o grupo funcional no etanol é igual a -1.   
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Reação orgânica: reação de substituição (em aromáticos): 

aprofundamento 

 

Resumo 

 

Nas reações de substituição em aneis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de 

hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.  

 

 

As principais reações de substituição em anel aromático são: 

 

Halogenação 
Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelos halogênios: F2, Cl2, Br2, I2. Porém a reação com F 

é muito energica e com I muito lenta, por tanto, seram muito raras de ocorrer. 

Ex.: 
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Assim é possivel fazer uma monosubstituição de H do anel aromárico por um Br do Br2, mas também é 

possivel fazer a substituição de todos os H por Br continuando a reação da mesma forma. 

 

Nitração 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento NO2. 
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Sulfonação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento HSO3. 

 

 

Alquilação e acilação de Friedel-Crafts 

Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da reação, 

que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion. 

 

Alquilação de Friedel-Crafts 

Etapa 1 

Formação do cátion alquil 

 

Onde R é um radial orgânico. 
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Etapa 2 

Reação do cáton com o anel aromárico 

 

A ressonancia do anel aromático estabiliza o produto formado. 

 

Etapa 3 

 

Regeneração do anel aromárico. 

 

Acilação de Friedel-Crafts 

Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila. 

Ex.: 
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Exercícios 

 

1. Complete as reações  
 
a) Alquilação de Friedel-Crafts  

 
 

b) Acilação de Friedel-Crafts 

 
 

 

 

2. Um dos átomos de hidrogênio do anel benzênico pode ser substituído por CH3, OH, Cℓ ou COOH.  

a) Escreva as fórmulas e os nomes dos derivados benzênicos obtidos por meio dessas substituições.  

b) Quais desses derivados têm propriedades ácidas? 

 

 

3. A polimerização do acetileno produz um hidrocarboneto aromático (benzeno), que reage com ácido 

sulfúrico, fornecendo um ácido. O sal de sódio desse ácido pode ser usado para a produção de fenol. 

Representar as equações das reações do benzeno com ácido sulfúrico, e o produto dessa reação com 

NaOH. 
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4. Várias substâncias aromáticas são empregadas como medicamentos, possuindo atividades 

anestésica e analgésica, como o Ibuprofen representado a seguir: 

 
Sobre essa substância considere as seguintes proposições  

I. É um derivado dissubstituído do benzeno na posição para. 

II. A sua molécula apresenta dois átomos de carbono Assimétricos.  

III. Reage com hidróxido de sódio.  

IV. A sua molécula é quiral.  

 

Estão corretas:  

a) somente I, III e IV.  

b) somente II e IV.  

c) somente I, II e IV.  

d) somente II e III.  

e) todas as proposições. 

 

 

5. Analise as seguintes reações:  

1. fenol + cloro  

2. nitrobenzeno + cloro  

Os prováveis produtos de maior rendimento resultantes dessas reações são, respectivamente:  

a) ortoclorofenol; ortocloronitrobenzeno.  

b) metaclorofenol; paracloronitrobenzeno.  

c) metaclorofenol; metacloronitrobenzeno.  

d) paraclorofenol; ortocloronitrobenzeno.  

e) paraclorofenol; metacloronitrobenzeno 
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6. Em relação aos compostos abaixo 

 
Pode-se afirmar que:  

a) o -NH2 para reações de substituição eletrofílica é orto-para-dirigente.  

b) o -NH2 para reações de substituição eletrofílica é meta-dirigente.  

c) o -CN para reações de substituição eletrofílica é orto-para-dirigente.  

d) o -CN para reações de substituição eletrofílica é meta ou para-dirigente 

 

 

7. Os produtos principais das reações 

 
são, respectivamente:  

a) tolueno, nitrobenzeno e clorobenzeno.  

b) 1,3-diclorobenzeno, ácido benzenossulfônico e hexaclorobenzeno.  

c) 1,3-dimetilbenzeno, 1,4-dinitrobenzeno e 1,3-diclorobenzeno.  

d) 1,3,5-trimetilbenzeno, nitrobenzeno e 1,3,5-triclorobenzeno.  

e) clorobenzeno, nitrobenzeno e hexaclorobenzeno 
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8. Em relação aos grupos -Br e -NO2, quando ligados ao anel aromático, sabe-se que:  

• o grupo -Br é orto-para-dirigente;  

• o grupo -NO2 é meta-dirigente.  

Assim, na formação do composto possivelmente ocorreu:  

a) bromação do nitrobenzeno.  

b) bromação do tolueno.  

c) nitração de bromobenzeno.  

d) nitração de brometo de benzila.  

e) redução de 1-bromo-4-aminobenzeno. 

 

 

9. Equacione a reação do benzeno com:  

a) cloreto de etila sob catálise de AℓCℓ3  

b) brometo de acetila sob catálise de FeBr3 

 

 

10. Complete as reações de substituição do benzeno com os seguintes compostos, na presença de cloreto 

de alumínio como catalisador:  

a) cloreto de propila.  

b) brometo de etila.  

c) cloreto de etanoíla. 
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Gabarito 

 

1.  

 

 

2. 

 
3.  
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4.  A 

I. Verdadeiro  

II. Falso  

 

III. Verdadeiro. Possui a função ácido logo reage com NaOH.  

IV. Verdadeiro. Possui carbono assimétrico logo possui atividade óptica. 

 

5.  Alternativa E 

 

 

6.  A 

O -NH2 para reações de substituição eletrofílica é orto-para-dirigente 

 

7.  A 
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8.  C  

Primeiro uma bromação, pois o segundo radical substitui na posição para e o bromo é orto / para 

orientador. 

 

9. 

 

10. 
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Reação orgânica: reação de substituição (em aromáticos): 

Mecanismos de reações e explicação para os orientadores 

 

Resumo 

 

Substituição no Benzeno 

Já sabemos como as reações de substituição ocorrem em alcanos e ciclanos. Neste material, falaremos 

sobre cada uma dessas reações em compostos aromáticos, dos quais o principal e mais simples é o benzeno. 

Como vimos, as reações de substituição são aquelas em que SUBSTITUÍMOS um hidrogênio de um composto 

orgânico (substrato) por algum grupo de outro reagente, que em alguns casos será inorgânico e em outros 

casos, orgânico. Estudamos, nos compostos saturados, que elas funcionam de maneira análoga às reações 

de DUPLA-TROCA ou DESLOCAMENTO, que aprendemos na química inorgânica. 

No benzeno não é diferente. Veja o caso geral abaixo, em que o substrato é o benzeno e o reagente é um 

composto hipotético XY: 

 

 

 

Halogenação 

• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até explosivo, 

e o I2 tem reação lenta demais) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são um HALETO DE FENILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 
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Nitração 

• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (H2SO4) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um NITROBENZENO e uma ÁGUA. 

 

 

 

Sulfonação 

• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –SO3H do ácido; 

• Utiliza CALOR (Δ) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um ÁCIDO BENZENOSSULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 

 

Alquilação de Friedel-Crafts 

• Ocorre com adição de um HALETO DE ALQUILA (R-X, em que R é um radical alquila e X é um halogênio) 

aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –R do haleto; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são um HIDROCARBONETO AROMÁTICO e um HIDRÁCIDO 

HALOGENADO. 
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Acilação de Friedel-Crafts 

• Ocorre com adição de um HALETO DE ACILA [R-(C=O)Cl, em que R é um radical acila] aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –(C=O)-R do haleto; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são uma CETONA AROMÁTICA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO. 

 

 

Orientação/diligência dos compostos aromáticos nas reações de substituição 

Nas reações de substituição de compostos aromáticos nos quais já se encontra algum grupo (Gr) ligado ao 

anel aromático, esse grupo pode direcionar a substituição dos hidrogênios das posições ORTO, META ou 

PARA. 

Gr → grupo orientador 

• Grupos ORTO-PARA dirigentes ou ATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições orto (1,2) e para (1,4). Eles são formados por 1 ÚNICO ÁTOMO ou por um grupo 

de átomos que estão unidos entre si apenas por LIGAÇÕES SIGMA (ligações simples). 

Ex: Cl–, Br–, I–, OH–, –CH3, etc. 

 

• OPA, eletrofílico? 

São grupos que, por serem positivos, têm afinidade por elétrons (grupos negativos). 

 

Exemplo: nitração do metilbenzeno (tolueno) → metil é um grupo orto-para dirigente. 

 



 
 

 

 

4 

Química 
 

 

 

 

 

Obs.: Na halogenação do tolueno, caso os catalisadores utilizados sejam LUZ (λ) e CALOR (Δ), no lugar do 

ácido de Lewis, os produtos formados são HALETO DE BENZILA e HIDRÁCIDO HALOGENADO, pois o 

hidrogênio substituído será o do grupo metil, e não do anel benzênico (uma vez que os alcanos sofrem 

substituição na presença de luz e calor). 

Dizemos que estes casos obedecem à REGRA CCC: CALOR, já que há aquecimento para que ocorra esta 

reação; CLARIDADE, uma vez que ocorre em presença de luz; e CADEIA, pois se trata de uma substituição na 

estrutura da cadeia alifática. 

 

 

 

Para que se obtenha o meta-bromotolueno, ao contrário do processo acima, deve-se utilizar ácido de Lewis 

em ambiente FRIO e ESCURO. Assim, dizemos que estes casos obedecem à REGRA NNN: NOITE, já que a 

reação ocorre no escuro; NEVE, uma vez que ocorre no frio; e NÚCLEO, pois se trata de uma substituição na 

estrutura do núcleo benzênico. 
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• Grupos META dirigentes ou DESATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições meta (1,3). Eles são formados por átomos que estão unidos entre si por LIGAÇÃO 

DUPLA, TRIPLA ou DATIVA (ligações pi). 

Ex: –NO2, –HSO3H, –CH=CH2, etc. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito de reações de substituição em alcanos e aromáticos.  

(01)  A reação de cloração do metilbutano apresentará uma única molécula orgânica como produto 

final.    
(02)  Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de 

substituição por bromação no carbono primário.    
(04)  Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr .     

(08)  A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados 

a partir de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.    
(16)  O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico 

concentrado age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido 

nítrico.   

Soma: (     )  

 

 

2. Em reações de substituição de compostos aromáticos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito 

de grupos dirigentes de reação.  

(01) Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são 

chamados de orto-para dirigentes.    
(02) Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do 

anel.    
(04) Os grupos dirigentes doadores de elétrons –NH2, –OH e –O–R apresentam a mesma intensidade 

de ativação do anel benzênico.    
(08) Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno do que no ácido 

benzoico.    
(16) O TNT (trinitrotolueno), produzido a partir de uma reação de nitração do tolueno, é composto de 

uma série de isômeros de posição com os três grupos nitro ocupando indistintamente três das 

cinco possíveis posições no tolueno.    

Soma: (      ) 

 

 

3. Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações de substituição aromática dos 

hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de ácido sulfúrico 

concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos aromáticos, 

responda aos itens que seguem. 

a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários. 

b) Dê o nome IUPAC para os produtos formados acima.  

  



 
 

 

 

7 

Química 
 

4. Considerando as reações abaixo, assinale o que for correto. 

 
(01) São reações de substituição.    
(02) O produto de B é uma cetona.    
(04) A reação B corresponde a uma acilação de Friedel-Crafts.    
(08) Na reação A, a utilização de 2 3Br FeBr  no lugar de 2 3C FeC ,  produzirá o bromobenzeno.    

(16) Ambos os produtos são aromáticos.    
Soma: (       ) 

 

 

5. O anel benzênico pode sofrer reação de substituição eletrofílica aromática com cloro e gerar 

clorobenzeno e, a subsequente cloração desse produto leva à formação de três isômeros 

dissubstituídos. 

Com base nessas informações: 

a) represente a fórmula estrutural dos isômeros; 

b) aponte os isômeros polares; 

c) mencione os produtos principais da segunda reação.  

   
 

6. Nas reações de substituição aromática eletrofílica, o grupo ligado ao anel aromático influencia 

diretamente a posição em que o eletrófilo se ligará no anel. A reação de nitração do fenol é um exemplo 

dessa reação e leva à formação preferencial dos isômeros A e B. Considerando essa reação, responda 

aos itens a seguir: 

 

a) Classifique o grupo hidroxila como um grupo ativador ou desativador do anel aromático em 

reações de substituição eletrofílica. 

b) Considerando a monossubstituição do anel aromático, forneça a estrutura dos isômeros A e B.  
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7. Quando uma reação química ocorre, ligações existentes entre os átomos de uma molécula se rompem, 

formam-se novas ligações e surgem novas moléculas. Observe, então, o seguinte esquema reacional: 

 

a) Identifique, por meio de suas respectivas fórmulas estruturais, os compostos X, Y, W e Z. 

b) Informe o percentual de carbono do composto W. 

c) As reações representadas por I, II, III e IV são reações de substituição eletrofílica. Classifique-as.  

 

8. Considere o esquema de reações de monossubstituição, a seguir, onde o benzeno é o reagente de 

partida para preparação das substâncias C e E. 

 

a) Escreva as fórmulas estruturais planas das substâncias de A e E. 

b) Indique o(s) isômero(s) que predomina(m) na síntese das substâncias B e E. Justifique.  
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9. Existe uma nítida diferença de sabor dos peixes provenientes de água doce quando comparados aos 

peixes de água salgada. Esta diferença de sabor, marinado ou iodado dos peixes de água salgada, 

especialmente os criados em ambientes marinhos, se dá devido à presença dos compostos aromáticos 

2-bromofenol  e o 4-bromofenol  presentes na dieta. 

Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1732. 

Acesso em 26/out/2016. 

 

 

a) Escreva a equação química para a formação do 2-bromofenol  e do 4-bromofenol  a partir do 

fenol e 2Br ,  na presença de 3FeBr .  

 

b) O fenol é matéria-prima para a produção de outros fenóis usados como antissépticos, fungicidas 

e desinfetantes. Complete a sequência de reações que mostra a produção de 2-metilfenol  e 

4-metilfenol,  indicando as substâncias A  e B.  Discuta a função de B  na reação. 

 
 

c) O fenol também pode ser usado na produção do 4-nitrofenol. Este composto pode ser usado 

como indicador de pH, pois ele é amarelo em pH acima de 7 e incolor em pH abaixo de 6. Qual a 

cor do indicador na presença da água dos reservatórios 1 e 2 usados na piscicultura? 

- Reservatório 1: 6 1[OH ] 10 mol L− − −=  

- Reservatório 2: 5 1
3[H O ] 5 10 mol L+ − −=    

   
 

10. Assinale o que for correto a respeito da reação abaixo. 

 

 

(01) O reagente A é o cloreto de etanoila.    

(02) Um dos produtos (B ou C) é gerado por meio da substituição na posição orto.    

(04) O grupo – CH3 ativa o anel doando densidade eletrônica e facilitando o ataque do nucleófilo ao 

anel aromático.    

(08) Um dos produtos (B) ou (C) é o Cl2.    

(16) Se em lugar do grupo – CH3 o reagente contivesse o grupo – OCH3 este tiraria densidade eletrônica 

do anel por meio do efeito mesômero.    
Soma: (    )  
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Gabarito 

 

1. 04 + 08 + 16 = 28 

Reação de cloração do metilbutano: 

 

Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição por 

bromação no carbono terciário (regra de Saytzeff).   

 

Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr  (síntese 

de Friedel-Crafts). 

 

A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a partir 

de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.   

 

O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico concentrado 

age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido nítrico.   

3 2 3

3 2 4 2 2 4

R H HO SO H H O R SO H

3HNO 3H SO 3H O 3NO 3HSO

Δ

+ −

− + − ⎯⎯→ + −

+ → + +
   

2. 01 + 02 + 08 = 11. 

(01) Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são 

chamados de orto-para dirigentes.   

(02) Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do 

anel, ou seja, é um grupo (radical) orto-para dirigente. 

(04) Os grupos (radicais) dirigentes –NH2, –OH e –O–R não apresentam a mesma intensidade de 

ativação do anel benzênico, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos 

nas ligações covalentes dos grupos (radicais).  

(08) Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno (orto-para dirigente) 

do que no ácido benzoico (meta dirigente).   

(16) O TNT (trinitrotolueno) é produzido a partir da trinitração do tolueno (orto-para dirigente).   
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3.  

a) Reações de nitração do metilbenzeno e produtos: 

 

 

 

b) Nome IUPAC para os produtos formados: 1-metil-2-nitrobenzeno e 1-metil-4-nitrobenzeno   
 

4. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31 

(01) Correta. As reações apresentadas no enunciado são reações de substituição do anel aromático. 

(02) Correta.  

 

(04) Correta. Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um hidrogênio ligado ao anel aromático por 

um grupo acila. 

 

 

(08) Correta. Haverá a substituição do bromo ao invés do cloro no anel benzênico 

(16) Correta. O anel aromático é formado em ambos os produtos.   
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5.  

   
6.  

a) O grupo hidroxila é um radical orto-para dirigente ativador do anel aromático. 

b) As estruturas são: 

   

7.  

a) Observe as fórmulas estruturais a seguir: 

 
b) 58,54% C 

 

c) I = Sulfonação 

II = Halogenação 

III = Nitração 

IV = Alquilação   
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8. Em (a) e (b) teremos: 
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9.  

a) Teremos: 

 

 

 

b) Teremos: 

 

 

 

3A: CH C  (ácido de Lewis) 

3B: A C  (funciona como catalisador da reação) 

 

c) Teremos: 

6 1

8 1

[OH ] 10 mol L

[H ] 10 mol L  pH 8 (amarelo)

− − −

+ − −

=

= =
 

 

5 1
3[H O ] 5 10 mol L incolor+ − −=  =    
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10. 01 + 02 = 03 

 

(01) Correta. 

 

 

 

(02) Correta.  

 

 

 

(04) Incorreta. O grupo – CH3 facilita o ataque eletrófilo. 

 

(08) Incorreta. Um dos produtos (B) ou (C) é o HCl.   

 

(16) Incorreta. Se em lugar do grupo – CH3 o reagente contivesse o grupo – OCH3 o ataque continuaria 

a ser eletrófilo nas posições orto e para. 
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Reação orgânica: reação de substituição (em alcanos, haletos, 

sintese de Kolbe, Wurtz, Williamson, Dumas): aprofundamento 

 

Resumo 

 

Nas reações de substituição, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de 

um hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos.  

 
Onde R é um radical orgânico 

 

As principais reações de substituição em hidricarbonetos são: halogenação, nitração, sulfonação. 

 

Halogenação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelos halogênios: F2, Cl2, Br2, I2. Porém a reação com F 

é muito energica e com I muito lenta, por tanto, seram muito raras de ocorrer. 

Ex.: 

 

 

Assim é possivel fazer uma monosubstituição de H do metano por um Cl do gás cloro, mas também é possivel 

fazer a substituição de todos os H por Cl continuando a reação da mesma forma. 

 

PSIU!! 

Quando o hidrocarboneto possui mais de um hidrogênio distindo que possa ser substituido teremos uma 

mistura de produtos. 
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Ex.: 

  

 

Nitração 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento NO2
-. 

 
Sulfonação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento HSO3
-. 

 
É possivem que as reações de substituição ocorram em haletos orgânicos. Veremos alguns casos a seguir 

de como essa reação pode acontecer. 

De forma geral teremos: 

 
Onde o X é um halogênio e A, geralemte, é um metal. 
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Ex.: 

 
PSIU!! 

O iodo é o haleto mais reativo de todos e o flúor o menos, porque a energia de ligação entre o halogênio e o 

carbono aumenta do sentido do iodo para o flúor. 

Da mesma forma, carbonos terciários são mais reativos que carbonos secundários, que por sua vez, são mais 

reativos que carbonos primários. 

 

Síntese de Wurtz 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e o SÓDIO METÁLICO; 

• Há a reação entre os halogênios e o sódio metálico e a união dos dois radicais orgânicos; 

• Utiliza um éter como catalisador; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e HALETO DE SÓDIO. 

 

 

 

 

Processo de Kolbe 

• Ocorre com a eletrólise de 2 mol de ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação dos radicais dos ácidos carboxílicos e a oxidação das carboxilas a gás carbônico; 

• Utiliza corrente elétrica, base forte (KOH) e metanol como catalisadores; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e 2 mol de CO2. 

 

R1COO− + R2COO− → R1-R2 + 2 CO2 
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Síntese de Willamson 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e ALCÓXIDOS DE SÓDIO (R — ONa); 

• Há a reação do halogênio do haleto com o sódio do alcóxido; 

• Utiliza geralmente compostos básicos como catalisadores; 

• Os produtos formados são um ÉTER e o CLORETO DE SÓDIO. 

 

R1 — Cl + R2 — ONa → R2 — O — R1 + NaCl 

 

Processo de Dumas 

• Ocorre entre SAIS ORGÂNICOS (cadeia acíclica e saturada) e CAL SODADA (CaO + NaOH); 

• É realizada a seco e a altas temperaturas; 

• O óxido de cálcio não participa da reação; Está presente apenas para reduzir a reatividade do NaOH; 

• Os produtos formados são um ALCANO e o CARBONATO DE SÓDIO. 
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Exercícios 

 

1. Organismos vivos destoxificam compostos orgânicos halogenados, obtidos do meio ambiente, através 

de reações de substituição nucleofílica (SN). 

 

R L Nu : R Nu L− + → − +  

 

Numa reação de SN, o 2-cloropentano reage com hidróxido de sódio em solução aquosa. O produto 

orgânico (A) dessa reação sofre oxidação na presença de permanganato de potássio em meio ácido, 

produzindo o produto orgânico (B). Escreva as equações simplificadas (não balanceadas) das duas 

reações, o nome do composto (A) e a função química do composto (B).  

 

 

2. Alcanos reagem com cloro, em condições apropriadas, produzindo alcanos monoclorados, por 

substituição de átomos de hidrogênio por átomos de cloro, como esquematizado:  

 

 

 

 

Considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos de hidrogênio de 

mesmo tipo (primário, secundário ou terciário), presentes nos alcanos acima, pode-se afirmar que, na 

reação de cloração, efetuada a 25°C, 

• um átomo de hidrogênio terciário é cinco vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio 

primário. 

• um átomo de hidrogênio secundário é quatro vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio 

primário. 

Observação: Hidrogênios primário, secundário e terciário são os que se ligam, respectivamente, a 

carbonos primário, secundário e terciário. 

A monocloração do 3-metilpentano, a 25°C, na presença de luz, resulta em quatro produtos, um dos 

quais é o 3-cloro-3-metilpentano, obtido com 17% de rendimento. 

a) Escreva a fórmula estrutural de cada um dos quatro produtos formados. 

b) Com base na porcentagem de 3-cloro-3-metilpentano formado, calcule a porcentagem de cada um 

dos outros três produtos.  

  



 
 

 

 

6 

Química 
 

3. As reações a seguir são exemplos de reações de substituição em derivados de ácidos carboxílicos:  

 

 

a) Identifique, na reação I, as funções orgânicas dos compostos (A) e (B). 

b) Escreva o nome do composto (C) da reação II.  

 

4. Os haletos orgânicos sofrem diversas reações de substituição, como por exemplo, com o hidróxido de 

sódio em solução aquosa: 

 
Qual o nome do composto A? 

 

 

5. Sabendo-se que os alcanos devem fazer, principalmente, reações de substituição do tipo:  

 
Qual o produto que devemos esperar na reação do etano com ácido nítrico (HONO2)? 

 

 

6. Uma mistura de 2-metilbutano e cloro é irradiada com luz solar. Há formação de HCℓ e de uma mistura 

de compostos de fórmula molecular C5H11Cℓ. Escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos 

possíveis compostos formados. 

 

 

7. Equacione as reações a seguir, indicando a fórmula estrutural do principal produto orgânico formado.  

a) (mono) bromação do metilpropano;  

b) (mono) nitração do propano;  
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8. Considerando que a reação abaixo ocorre em condições adequadas, apresente a fórmula estrutural do 

composto A. 

 

 

   
 

9. Para obter etano, pelo método de Dumas, aquece-se uma mistura de cal sodada (NaOH + CaO) com  

a) etanoato de sódio.    

b) propanoato de sódio.    

c) metiletilcetona.    

d) iodeto de metila.    

e) iodeto de etila.    

   
 

10. Um dos métodos de obtenção de alcanos é a síntese de Würtz, que consiste na reação de haletos 

orgânicos com sódio metálico. 

Uma mistura de 2-cloropropano e clorometano foi tratada com sódio, observando-se a ocorrência de 

três reações, que deram origem a três alcanos diferentes. 

Escreva: 

a) as equações balanceadas das três reações; 

b) os nomes dos três hidrocarbonetos formados.  
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Gabarito 

 

1. Seguindo R-L + Nu:  R-Nu + L:→ , vem: 

 

Ou 

 

O nome do composto A é 2-pentanol ou pentan-2-ol. 

A função química do composto B é cetona.   

 

2.  

a) Teremos as seguintes possibilidades: 
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b) Notações utilizadas na resolução deste item: 

p: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono primário 

s: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono secundário 

t: porcentagem de substituição de hidrogênio ligado a carbono terciário 

Na molécula de 3-metil-pentano tem-se: 

 

9 átomos de hidrogênio primário: 9p 

4 átomos de hidrogênio secundário: 4s 

1 átomo de hidrogênio terciário: 1t 

Do enunciado tem-se que t 17%= , logo esta é a porcentagem do produto 1. Sabemos, também a 

partir do enunciado, que o hidrogênio ligado a carbono terciário (t) á cinco vezes mais reativo do que 

o hidrogênio ligado ao carbono primário (p). Então, 

t 5 p

17 % 5 p

17
p 3,4 %

5

= 

= 

= =

 

Como temos 6 átomos de carbono primário ligados a carbonos da cadeia principal na molécula do 

produto 3, podemos calcular sua porcentagem: 6 3,4 % 20,4 % =  

 

Como temos 3 átomos de carbono primário no radical metil da molécula do produto 4, podemos 

calcular sua porcentagem: 

6 3,4 % 10,2 % =  

A soma das porcentagens equivale a 100 %,  daí: 9p 4s 1t 100 %+ + = . 

Como temos 4 átomos de carbono secundário na molécula do produto 2, podemos calcular sua 

porcentagem (4s): 

9p 4s 1t 100 %

9 3,4% 4s 1 17% 100%

4s 52,4 %

+ + =

 + +  =

=

 

Conclusão (porcentagem de cada um dos produtos): 

Produto 1: 17 % 

Produto 2: 52,4 % 

Produto 3: 20,4 % 

Produto 4: 10,2 %   

 

3.   

a) A = halogeneto de acila (cloreto de acila) 

      B = amida 

 

b) ácido propanoico   
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4.  

   

 

5.  

 

 

6.  

 
 
7.  
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8.  

   
 

9. B 

   

 

10.  

a) Observe a figura a seguir: 

 
 

b)  
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Exercícios sobre estrutura da dissertação 

 

Exercícios 

 

1. Os seis períodos reproduzidos abaixo constituem um parágrafo de introdução para um texto 

dissertativo acerca da distância entre as informações recebidas pelos jovens e seu comportamento. 

Sua tarefa é ordená-los corretamente.  

a) Essa constatação permite compreender por que os jovens, inseridos em um contexto de acesso 

aos meios de comunicação, tenham comportamentos tão diferentes do que lhes é transmitido.  

b) Brigar na rua é coisa de maluco ou delinquente, mas às vezes a raiva fala mais alto.  

c) Sexo só com camisinha, mas na hora H...  

d) Cabe aqui entender os fatores que explicam essa espécie de esquizofrenia juvenil.  

e) Ao que parece, informação e consciência, embora tomadas como sinônimos, nem sempre andam 

de mãos dadas. F- Nunca dirigir sob efeito do álcool, mas quem se lembra disso bêbado? 

  

 

2. Faça o mesmo com o conjunto de períodos abaixo, retirados da introdução de um texto sobre a 

cidadania brasileira diante da corrupção.  

a) Entretanto, por mais que esse tipo de atitude dê a impressão de que a sociedade é refém das 

instituições políticas, nunca foi tão necessário reafirmar a cidadania.  

b) De fato, comportamentos como subornos, quebra de decoro e demagogia estão longe de ser raros, 

produzindo um desconforto que quase sempre leva à descrença.  

c) Cabe demonstrar o que deve ser feito por cada um, a fim de a sociedade transforme quem a 

governa.  

d) Quando se discute a situação da política brasileira, são poucos os que apresentam um mínimo de 

esperança. E- Afinal, para cada governante corrupto, existem milhões de cidadãos honestos. 

 

 

3. Alguns alunos, ao fazer o planejamento de suas redações, optam por criar uma tese bem definida, da 

qual derivam os argumentos — e sua sequência. A esse propósito, leia atentamente o exemplo a seguir, 

de uma redação nota 10 para o tema identidade da música brasileira: Quem vai à História descobre 

logo que o samba não seria o mesmo sem os ritmos africanos e as danças latinas, o mesmo valendo 

para outros estilos “tipicamente” brasileiros. Por isso, acaba vendo como histeria o alarme diante da 

música americana nas rádios e lojas de CDs. Entretanto, a velocidade das influências, hoje, é realmente 

motivo de preocupação. Afinal, embora as trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da 

globalização econômica precisam ser filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico 

que sustenta sua identidade.  

a) Identifique a tese do parágrafo acima.  

b) Divida a tese em partes, explicitando os três argumentos que serão desenvolvidos. 
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4. Leia atentamente o parágrafo abaixo, retirado do desenvolvimento de uma dissertação cujo tema era a 

distância entre as informações recebidas pelos jovens e seu comportamento (o mesmo do exercício 

1). Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na atualidade, os jovens tendem a ser hedonistas e 

imediatistas. Sem dúvida, a busca pelo prazer intenso parece ser muito mais importante do que 

qualquer outra forma de realização pessoal, o que se explica pela falta de perspectivas enfrentada. Os 

estudos são deixados de lado e substituídos por aventuras, principalmente as emocionantes e 

perigosas. Nesse contexto, as informações sobre os cuidados que se deve ter em comportamentos de 

risco acabam não fazendo sentido prático.  

a) Identifique o tópico frasal do parágrafo.  

b) Embora bem escrito, esse parágrafo é expositivo. Como seria possível torná-lo mais 

argumentativo? 

 

 

5. Leia agora este outro parágrafo de desenvolvimento, retirado de uma redação sobre o a corrupção no 

Brasil): Agora, o político chega em Brasília, aí vem um empresário e combina com ele de fazer um 

esquema. Ele vai, arma tudo e já sabe que ninguém vai descobrir. Desvia dinheiro da merenda das 

escolas públicas e compra uma mansão ou uma ilha. Depois se alguém desconfia de alguma coisa ou 

a imprensa investiga, ele foge para outro país com muito dinheiro. Esse parágrafo apresenta muitas 

falhas. Explique, de forma sintética, quais são os problemas relativos: 

a) à linguagem empregada pelo autor. 

b) ao tipo de texto solicitado (dissertação). 

 

 

6. O parágrafo a seguir foi retirado do desenvolvimento de uma redação sobre a necessidade ou não de 

censura no Brasil. Quando se impede que uma matéria seja publicada ou que um filme seja exibido 

integralmente, ocorre um controle prévio, que fere a liberdade de expressão dos profissionais de mídia. 

Cumpre destacar que censura é diferente de penalização. Ao aplicar uma multa aos responsáveis pela 

comunicação de um fato indevido, o Estado estaria evitando abusos frequentes dessa liberdade. Assim, 

imaginando que podem ser punidos, os comunicadores terão mais cuidado e ética em seu trabalho.  

a) Transcreva o tópico frasal e comente se sua utilização foi adequada ou não.  

b) Transcreva as palavras e/ou expressões utilizadas pelo autor para se referir aos indivíduos que 

seriam afetados pela censura ou pelo controle. 

 

7. Sobre o parágrafo a seguir, faça o que se pede: 

Para completar o quadro, é necessário perceber que ......................................... Sem dúvida, as pessoas 

influenciadas por essa ideologia tendem a submeter até mesmo os valores morais ao objetivo prático 

de comprar bens não-duráveis. Nesse contexto, cria-se uma atração perigosa por atividades ilícitas, 

sobretudo no caso de pessoas cujas alternativas de inclusão social sejam raras. Traficantes de drogas, 

em particular, aproveitam-se desse potencial de “sedução” para aliciar muitos menores. O resultado 

costuma ser previsível: compram-se tênis e camisetas ao preço de vidas.  

a) Elabore um tópico frasal que se encaixe perfeitamente no parágrafo.  

b) Comente a eficácia do último período do parágrafo. 
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8. Sobre o parágrafo abaixo, faça o que se pede: Além disso, deve-se considerar que 

................................................. Em apenas quatro anos de mandato, sem orçamento suficiente e com 

muitos compromissos pré-definidos, os governantes têm sua ação limitada. Apesar disso, a cobrança 

dos meios de comunicação nas sociedades democráticas acabou por aumentar as expectativas dos 

eleitores. Nessa situação, cria-se um panorama de descrença na política em geral, que só será superado 

se a sociedade se der conta das limitações da política tradicional.  

a) Elabore um tópico frasal que se encaixe perfeitamente no parágrafo.  

b) Dê os valores semânticos dos conectivos “apesar disso” e “nessa situação”. 

 

 

9. Em uma redação acerca da presença das tecnologias no cotidiano do homem atual, um aluno redigiu 

o seguinte parágrafo de desenvolvimento: Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela 

tecnologia de ponta, vinda através da III Revolução Industrial. Com isso, houve uma invasão de 

aparelhos e maquinários no mercado e na vida das pessoas, facilitando o acesso às informações pela 

internet, televisão, celular, como também agilizando situações cotidianas, através de máquinas de lavar 

roupa, pratos, fazer café e comida. Cabe considerar, ainda, o papel mais importante da tecnologia, em 

que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar mais vidas, aliada, também, à ciência.  

a) O monitor que corrigiu seu texto afirmou que esse parágrafo apresenta um tom excessivamente 

expositivo. O que isso significa?  

b) O que o aluno poderia ter feito para melhorar seu parágrafo? 

 

 

10. O seguinte parágrafo constitui a conclusão de uma dissertação sobre os problemas das grandes 

cidades brasileiras. Pode-se concluir que o caos urbano das grandes cidades brasileiras deve-se, em 

grande parte, à omissão da própria sociedade. Por isso, é imprescindível que todos os cidadãos se 

conscientizem de que cada um deve tentar minimizar os problemas urbanos, diminuindo os índices de 

poluição, racionalizando o trânsito e participando ativamente em suas comunidades. 

Só assim se conseguirá viver humanamente nas cidades modernas.  

a) O que está equivocado quanto ao 1º período da conclusão? Sugira uma forma de corrigir essa falha.  

b) Além de confirmar a tese desenvolvida, o que mais a conclusão apresentou? Comente. 
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Gabarito 

 

1. B-C-F-E-A-D  

 

2.  D-B-A-C-E  

 

3.  

a) Afinal, embora as trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da globalização 

econômica precisam ser filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico que sustenta 

sua identidade.  

b) Argumento 1 – as trocas estão na base de qualquer cultura Argumento 2 – os excessos da 

globalização econômica devem ser filtrados Argumento 3 – a música brasileira e seu mosaico: 

garantia de identidade  

 

4.  

a) Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na atualidade, os jovens tendem a ser hedonistas e 

imediatistas.  

b)  Retirando o trecho expositivo - Os estudos são deixados de lado e substituídos por aventuras, 

principalmente as emocionantes e perigosas. Aprofundando a questão da “falta de perspectivas 

enfrentada”. 

 

 

5.  

a) Linguagem informal, coloquial, com traços de oralidade e alguns desvios gramaticais.  

b) O trecho apresenta tom narrativo, e não as características inerentes a uma boa dissertação.  

 

6.  

a) Cumpre destacar que censura é diferente de penalização.  

b) profissionais de mídia; responsáveis pela comunicação de um fato indevido; comunicadores.  

 

7.  

a) Sugestão: o consumismo também e um dos elementos motivadores da criminalidade.  

b) O último período cria uma imagem, traduzindo referências abstratas em elementos concretos, e 

garantindo impacto ao término do parágrafo.  
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8.  

a) Sugestão: a visão míope da população acerca do jogo político faz com que impere a falta de 

credibilidade.  

b) Apesar disso – concessão; contraste Nessa situação – continuidade.  

 

9.  

a) Significa que o aluno limitou-se a enumerar exemplos e referências ao cotidiano, sem aprofundar 

uma ideia. 

b) Diminuir o número de exemplos; promover discussão; mostrar o outro lado da presença das 

tecnologias no cotidiano (a parte negativa); estabelecer uma reflexão sobre esse paradoxo.  

 

10.  

a) “Pode-se concluir” - portanto; urbano – redundância.  

b) A conclusão propõe intervenções para a problemática 
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Sociologia no Brasil: Década de 30 

Resumo 

 

O que significa ser brasileiro? Será isto apenas um fato jurídico, condição daqueles que nasceram em 

determinado território, sob a autoridade de certo Estado? Ou haverá talvez algo mais profundo que nos define 

e nos constitui como povo? Qual é o cerne da identidade nacional? Qual é a nossa essência como pátria, aquilo 

que nos singulariza e nos diferencia de todos os outros povos do mundo? 

De maneira geral, as questões acima foram aquelas que mobilizaram o surgimento da sociologia no 

Brasil, na década de 30 do século passado. De fato, impressionados com os sucessos da recém-criada ciência 

sociológica, fundada na Europa cerca de cem anos antes pelo francês Augusto Comte, muitos intelectuais 

brasileiros convenceram-se da necessidade de se criar um pensamento sociológico autenticamente nacional, 

cujo principal objetivo seria precisamente revelar a verdadeira identidade pátria. 

Naturalmente, os membros da chamada geração de 30 não consideravam a essência do ser brasileiro 

como uma realidade abstrata, absoluta e permanente, estabelecida por Deus ou pela natureza. Ao contrário, 

sendo autênticos sociólogos, acreditavam eles que o modo de ser brasileiro foi histórico-socialmente 

construído e que, portanto, só o conhecimento e a compreensão adequada da história do Brasil pode nos 

permitir entender porque somos tal como somos. Em suma, só a formação social do Brasil poderia explicar 

nossa identidade. Essa busca pelas raízes históricas do nosso país como um meio de se esclarecer seu 

passado e também seu futuro é o que une os chamados pensadores da geração de 30, fundadores da 

sociologia nacional. Há, porém, também entre eles notáveis diferenças, que iremos explorar a partir de agora. 

 

Gilberto Freyre 
Maior e mais importante sociólogo da geração de 30, Gilberto Freyre deixou não apenas um legado 

teórico importantíssimo, como também uma influência muito grande no imaginário social brasileiro. Com efeito, 

como veremos a seguir, todo nós somos um tanto intuitivamente freyreanos. Mas vamos com calma e 

analisemos com calma o pensamento do autor de Casa Grande e Senzala. 

Segundo Freyre, a característica central da formação social do Brasil, verdadeira raiz de sua identidade, 

é a miscigenação, isto é, a mistura de diferentes grupos étnicos e sociais. Mais: o grande fato definidor do modo 

de ser brasileiro foi o modo como essa miscigenação aconteceu. De fato, iniciada com a colonização 

portuguesa sobre os indígenas, aprofundada com a vinda dos escravos africanos e depois com os sucessivos 

processos de imigração, a miscigenação brasileira não teve, de acordo com Freyre, o caráter essencialmente 

conflitivo e violento que teve em outros países. Diferente, por exemplo, da África do Sul e seu apartheid, dos 

Estados Unidos e seu conhecido histórico de segregação explícita, presente em boa parte do país até os anos 

de 60 do século passado, no Brasil, segundo Freyre, a miscigenação jamais envolveu um confronto racial 

explícito ou radical. Pelo contrário. Sem negar que obviamente houve inúmeras opressões, explorações e 

injustiças na história do Brasil para com grupos como negros e indígenas, Freyre acreditava que a essência da 
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pátria brasileira é a sua capacidade integradora, o seu poder de conciliar as diferenças, de unir os diferentes. 

Não à toa, os traços distintivos do brasileiro típico são a criatividade, a inventividade, o jeitinho. 

 

Sérgio Buarque de Holanda 
Pai do famoso cantor Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda é uma figura central na história do 

pensamento brasileiro. Historiador e sociólogo exemplar, ele é o autor de Raízes do Brasil, obra na qual procurou 

explicar nossa identidade nacional. 

Para começo de conversa, Sérgio Buarque concorda com o diagnóstico de Freyre a respeito do 

temperamento tipicamente brasileiro. Com efeito, segundo ele, o brasileiro médio é, acima de tudo, um homem 

cordial. Cordialidade aqui, porém, não significa exatamente simpatia ou hospitalidade. Trata-se antes do 

significado original na língua latina, onde cordial é aquele que se guia pelo coração (cor). Dito de modo direto, a 

tese de Buarque é de que o comportamento tipicamente nacional é aquele que coloca o sentimento acima da 

razão, o desejo pessoal acima da norma comum, a intimidade acima das regras impessoais. O ponto central é 

que, ao contrário da análise freyreana, Buarque tinha uma visão severamente pessimista desse jeitinho 

brasileiro. Para Sérgio, é justamente a cordialidade que impede a modernização e democratização do Brasil - e 

isto por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque a cordialidade incentiva o autoritarismo (em 

sociedades muito emocionais, de tendências irracionalistas, comanda o mais forte). Não à toa, Dom Pedro I e 

Vargas, reconhecidos usualmente como os maiores líderes políticos brasileiros, são ambos de perfil autoritário. 

Em segundo lugar, porque a cordialidade gera o patrimonialismo, isto é, a confusão entre a esfera pública e a 

privada, entre os interesses do Estado e os desejos pessoais dos indivíduos; confusão esta da qual a corrupção 

é um grande exemplo. 

  

Caio Prado Júnior 
Intelectual marxista, vinculado ao PCB (Partido Comunista Brasileiro), Caio Prado Júnior seguiu 

verdadeiramente as lições de Marx aos conflitos de classe. Segundo ele, o que explica a identidade brasileira é 

estrutura econômica historicamente construída no país pelos portugueses. Comparando o Brasil aos EUA, Caio 

Prado dizia que, enquanto a América foi uma colônia de povoamento, dividida em minifúndios e voltada para a 

policultura - o que explicaria seu alto grau de desenvolvimento -, o Brasil, tal como a América Espanhola, foi uma 

colônia de exploração, dotada de enormes latifúndios monocultores - o que explicaria nossas misérias. 

Depois do fim da geração de 30, muitos intelectuais marxistas deram continuidade ao legado de Caio 

Prado Júnior e à sua ênfase nas questões econômicas. O mais famoso desses foi Florestan Fernandes, um 

radical crítico de Gilberto Freyre. De fato, segundo Florestan, Freyre criou um mito - o mito da democracia racial 

-, o qual busca mascarar, por mais que o negue, todo o histórico de explorações e opressões da história 

brasileira. Buscando legitimar sua visão de Freyre, Florestan realizou extensos estudos sobre a população negra 

brasileira, mostrando como ela, longe de viver integrada à sociedade, esteve sempre numa posição 

subalternada e de exclusão. Isso, inclusive, mesmo depois da escravidão, uma vez que, apesar de libertar os 

escravos, o Estado brasileiro nada fez para compensar todos os prejuízos e todas as desvantagens adquiridas 

pelos negros ao longo de séculos de sujeição.  
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Exercícios 

 

1. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com 
a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão, caminha 
até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. 

SETTI, A. Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com. Acesso em: 21 maio 2013 (fragmento). 

 
A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da 

ocorrência no Brasil de  

a) automação do trabalho nas fábricas, relacionada à expansão tecnológica.    

b) ampliação da oferta de empregos, vinculada à concessão de direitos sociais.    

c) abertura do mercado nacional, associada à modernização conservadora.    

d) oferta de mão de obra barata, conjugada à herança patriarcal.    

e) consolidação da estabilidade econômica, ligada à industrialização acelerada.    
  

 
2. Analise a tabela a seguir: 

 

 
 (IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 

144. 
Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos estudos  

a) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que desenvolveu a 

democracia racial.     

b) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que desenvolveu o 

liberalismo racial.     

c) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação brasileira: 

os negros, os índios e os brancos.     

d) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado, que desenvolveu 

a igualdade de oportunidades para todas as raças.     

e) de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho cem anos após 

a abolição da escravidão.    
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3. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? Claro 

que sim! Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, retorcemos a nossa estrutura 

para financiar a mordomia de poucos sortudos.  

Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o convívio entre 

os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular nosso: o 

respeito às autoridades.  
Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, a 

beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro: a adulação às autoridades. Dizem que a 

autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função de serviçal. 
Disponível em: http:congressoemfoco.uol.com.br/autor/rodolfo.  

Com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, identificamos que a 

formação do povo brasileiro foi-se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. 

Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como  

a) críticos.    

b) atentos.    

c) atuantes.    

d) submissos.    

e) politizados.    
  

 
4. Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que 

desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra 

em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de 

Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, cedo 

limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, que 

procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes. 
(Gilberto Freire. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19).   

Assinale a afirmativa CORRETA.  

a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro.    

b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização no Brasil.    

c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil.    

d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira, sua existência 

relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como 

posteriormente no meio urbano.    

e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira.    
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5. A incivilidade gourmet  
(...) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo espanhol Manuel Castells chegou a tempo de enfiar o 

dedo nas escancaradas escaras da sociedade brasileira. (...) “A imagem mítica do brasileiro simpático só 

existe no samba. Na relação entre pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é simpática, 

é uma sociedade que se mata”. 
Continua a matéria, “para os leitores de Sergio Buarque de Holanda, o sociólogo espanhol apenas 

redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão, entre a casa-grande 

e suas senzalas. (...) Sob a capa do afeto, o cordialismo esconde as crueldades da discriminação e da 

desigualdade.”  
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854.  

 
A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de que o brasileiro teria como característica a 

cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e agressivo. As frases expressivas da arrogância 

discriminativa presente no cotidiano da sociedade brasileira estão indicadas em  

a) “Você não pode discutir comigo porque não fez faculdade.” “Quem poderia resolver essa situação?”    

b) “E você, quem é mesmo?” “Um momento enquanto verifico o seu processo.”    

c) “A culpa é da Princesa Isabel.” “Este é o número do seu protocolo, agora é só esperar”.    

d) “Eu sou o doutor Fulano de Tal.” “O senhor será o próximo a ser atendido.”    

e) “O senhor sabe com quem está falando?” “Coloque-se no seu lugar.”    
  

 
6.  Leia o fragmento abaixo.  

 
“[...] Se a supressão do nexo colonial não se refletiu na condição de escravo nem afetou a natureza da 

escravidão mercantil, ela alterou a situação econômica do senhor que deixou de sofrer o peso da 

‘espoliação colonial‘ e passou a contar, por conseguinte, com todas as vantagens da ‘espoliação 

escravista‘ que não fossem absorvidas diretamente pelos mecanismos secularizados do comércio 

internacional”.  
Fonte: FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”.  

São Paulo: Globo, 2010.  
 
Baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a independência do Brasil  

a) dificultou o fortalecimento da economia nacional.    

b) fortaleceu o setor econômico escravista nacional.    

c) extinguiu o tráfico de pessoas escravizadas ao país.    

d) rompeu com a estrutura econômica baseada na escravidão.    

e) aumentou a dependência brasileira aos interesses portugueses.    
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7. Observe a tabela a seguir: 
 

Diferença entre as populações de brancos e negros no Brasil (em médias) 
 

 
 

Ela apresenta as principais dimensões que caracterizam a desigualdade racial no Brasil. 
 
Com base nas médias nela apresentadas, é CORRETO afirmar que  

a) a proporção de negros analfabetos é menor que a média nacional.    

b) os domicílios com banheiro e água encanada representam a dimensão mais desigual, mostrando a 

proximidade do negro em relação ao branco.    

c) a desigualdade social no Brasil aumentou significativamente, pois a proporção de pobres negros foi 

maior que a de brancos e a da média nacional juntas.    

d) as formas de perseguição étnica e racial no Brasil são relações sociais, que refletem a desigualdade 

existente, apresentada na tabela.    

e) há uma desigualdade forte no país entre brancos e negros, e os dados são insuficientes para 

perceber todas as dimensões sociais que tornam os indivíduos desiguais.    

  
 

8. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, e frequentemente procurou 

fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, 

sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos 

negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa 

igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e 

arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. 
CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que  

a) essa ideologia equipara a nação a outros países modernos.    

b) esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação.    

c) essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros.    

d) esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes.    

e) essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias.    
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9. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples 

vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação 

autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações 

pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre 

regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por 

essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional e uma 

estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras. 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se,segundo a análise do historiador, na  

a) rigidez das normas jurídicas.    

b) prevalência dos interesses privados.    

c) solidez da organização institucional.    

d) legitimidade das ações burocráticas.    

e) estabilidade das estruturas políticas.    

  
 

10. Considere o gráfico a seguir: 
 

 
O fenômeno representado no gráfico é fruto das seguintes características da sociedade brasileira:  

a) racismo e desigualdade econômica.    

b) nacionalismo e desigualdade étnica.    

c) autoritarismo e desigualdade política.    

d) capitalismo e desigualdade educacional.    

e) patriarcalismo e desigualdade de gênero.    
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Gabarito 

 

1. D 

A questão faz uma comparação entre a classe média brasileira e a europeia. No Brasil, é comum a classe 

média possuir empregados domésticos e se utilizar de certos signos de distinção. Já na Europa, a classe 

média não faz questão desse tipo de diferenciação. Isso pode ser explicado, em grande parte, pela 

desigualdade social e pela herança patriarcal e escravocrata de nossa sociedade. Aqui, a divisão entre 

senhor e escravo nos leva a desejar ser o senhor. Quem não é senhor, é escravo. Assim, a classe média se 

utiliza desses serviços para se distinguir do restante da população. 

 

2. E  

A tabela mostra a diminuição da quantidade de pobres e de indigentes no Brasil entre os anos 1992 e 1999. 

Como se pode perceber, a diminuição da quantidade de pobres e indigentes brancos foi proporcionalmente 

mais acentuada que a dos afrodescendentes. Ou seja, os afrodescendentes tiveram mais dificuldade de 

sair da pobreza. Esta disparidade pode, sem grandes problemas, ser enquadrada na teoria de Florestan 

Fernandes sobre a (não) integração do negro na sociedade brasileira. 

 

3. D  

Pertencente a fase "B" da implantação da sociologia Brasileira Sergio Buarque de Holanda desenvolve o 

conceito de "cordialidade do Brasileiro", que o brasileiro é cordial quase que por natureza (exemplo do tipo 

ideal Weberiano) e que devemos entender essa "cordialidade" não como alguém educado, mas como 

alguém subserviente. 

 

4. D 

A única alternativa correta é aquela representada pela letra (d), pois Gilberto Freyre considera que a família 

tem um caráter fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

5. E 

A única alternativa que possui duas afirmações cotidianas de caráter discriminatório é a representada pela 

letra e.  Tanto a expressão “O senhor sabe com quem está falando?”, quanto a expressão “Coloque-se no 

seu lugar”, denotam a desigualdade e a discriminação fortemente presentes na realidade brasileira. 

 

6. B 

De acordo com o fragmento de Florestan Fernandes, o processo de independência do Brasil fortalece a 

economia baseada na escravidão.  Nesse sentido, o senhor, já sem o peso da “espoliação” colonial, passa 

a receber as vantagens advindas da “espoliação escravista”. 

 
7. E 

Há uma grande desigualdade entre brancos e negros no Brasil, o que é representado claramente na tabela 

presente nesta questão. 

 
8. D 

Dentre as opções oferecidas verifica-se que o mito é um a narrativa de caráter simbólico, imagético, 

relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de  ser  

das  personagens, a  origem  das  coisas, e   tal argumentação  fantasiosa permite  iludir  as  pessoas  sobre  

a realidade  de  seus  reais  problemas. 
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9. B 
Sérgio Buarque de Holanda disserta sobre a característica brasileira de dar maior importância aos vínculos 

pessoais. Assim, os assuntos privados possuem maior importância que os assuntos públicos. 

 
10. E 

O fenômeno da desigualdade de salários entre homens e mulheres no Brasil é fruto do patriarcalismo e da 

desigualdade de gêneros presentes na sociedade brasileira. 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!
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