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Todas as carreiras

Semana 1

Física
Introdução à Física – Unidades e suas conversões
Exercícios
1.

2.

3.

(UFJF- MG) Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de
arestas 0,5cm, 0,5cm e 1,0cm, qual das alternativas abaixo melhor estima à ordem de grandeza do
número de feijões contido no volume de um litro?
a)

10

b)

102

c)

103

d)

104

e)

105

(CEFET-SP) Uma pessoa percebeu que, durante 10 anos, para acender o seu aquecedor, consumiu uma
caixa de palitos de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta, em média, 40 palitos. A ordem de
grandeza do número de palitos consumidos ao final dos 10 anos é:
a)

10

b)

102

c)

103

d)

104

e)

105

(UFPE-PE) Em um hotel com 200 apartamentos o consumo médio de água por apartamento é de 100
litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel, em metros
cúbicos, para abastecer todos os apartamentos durante um dia?
a)

10

b)

102

c)

103

d)

104

e)

105
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4.

(Ufpr - 2010) Sobre grandezas físicas, unidades de medida e suas conversões, considere as igualdades
abaixo representadas:
1. 6 m2 = 60.000 cm2.
2. 216 km/h = 60 m/s.
3. 3000 m3 = 30 litros.
4. 7200 s = 2 h.
5. 2,5 x 105 g = 250 kg.
Assinale a alternativa correta.

5.

a)

Somente as igualdades representadas em 1, 2 e 4 são verdadeiras.

b)

Somente as igualdades representadas em 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras.

c)

Somente as igualdades representadas em 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras.

d)

Somente as igualdades representadas em 4 e 5 são verdadeiras.

e)

Somente as igualdades representadas em 3 e 4 são verdadeiras.

(Ifpe - 2017) No passado, Pernambuco participou ativamente da formação cultural, étnica, social e, até
mesmo, quantitativa da população brasileira. No período colonial, e com a chegada dos portugueses à
região, em 1501, o território foi explorado por Gaspar de Lemos, que teria criado feitorias ao longo da
costa da colônia, possivelmente na atual localidade de Igarassu. A partir daí, a população da província
só cresceu, porém, mesmo na época da ocupação holandesa (1630-1654), os colonos contavam entre
10 e 20 mil pessoas (não mencionamos aqui o grande quantitativo e mesmo pouco conhecido de
indígenas que habitavam toda a província). Hoje, o Brasil possui cerca de 200 milhões de habitantes.
Na Física, expressamos a ordem de grandeza como o valor mais próximo de uma medida em potência
de 10. Em uma estimativa aproximada, podemos dizer que a ordem de grandeza do quantitativo de
habitantes em nosso país, na atualidade, e de colonos, no período holandês, são, respectivamente,
a)

10 3 e 106.

b)

10 6 e 103.

c)

10 8 e 104.

d)

10 8 e 105.

e)

1010 e 106.
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6.

7.

8.

(Cftce - 2007) Um fumante compulsivo, aquele que consome em média cerca de 20 cigarros por dia,
terá sérios problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por
este fumante durante 20 anos é de:
a)

102

b)

103

c)

105

d)

107

e)

109

(Ufpe - 2005) Em um bairro com 2500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1000 litros.
Qual a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter, em m3, para abastecer todas
as casas por um dia, sem faltar água?
a)

103

b)

104

c)

105

d)

106

e)

107

(Ufpe - 2001) O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz
com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros
por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um
dia?
a)

102

b)

103

c)

104

d)

105

e)

106
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1.

D
Volume ocupado por um grão V1 =0,5 cmx0,5 cmx1,0 cm = 0,25 cm3 = 0,25.10-3 dm3.
1 L ocupa um volume de 1 dm3 V2 = 1 dm3 1 L contém V2/V1 = 1 dm3/0,2510-3 dm3 = 4000 = 4.10³
4 > 3,16
OG = 104.

2.

D
10 anos x 12 meses = 120 meses 20 meses x 1 caixa (40 palitos) = 4800 palitos.
4800 = 4,8.103 ; 4,8 > 3,162 ; OG = 10.103 = 104.

3.

A
V = 200×100 = 2.104 L/dia ; 1dm3 = 1 L ; 1 L = 10-3 m3 ; V = 2.104x10-3 = 101 m3.

4.

B
1. Correta. 6 m2 = 6 (100 cm)2 = 6 × 104 cm2 = 60.000 cm2.
216
2. Correta. 216 km/h = 3,6 m/s = 60 m/s.
3. Errada. 3.000 m3 = 3.000 (1.000 L) = 3.000.000 L.
7.200
h
4. Correta. 7.200 s = 3.600 = 2 h.

2,5  105
kg
103
5. Correta. 2,5 105 g =
= 2,5 × 102 kg = 250 g

5.

C
Ordem de grandeza para a população atual:
200 milhões = 200  106 = 2  108  OG = 108

Ordem de grandeza para a população da época da invasão holandesa:
20 mil = 20  103 = 2  104  OG = 104

6.

C
1 ano tem 365 dias, logo, 20 anos tem 365 . 20 = 7300 dias
Pelo enunciado, são consumidos 20 cigarros durante o dia. Em 7300 dias serão consumidos:
20 . 7300 = 146000 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑢 1,46 . 105 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠
O.G = 105

7.

A
1 casa consome 1000 litros de água, logo, 2500 casas consomem 2500 . 1000 = 2500000 litros ou:
2,5 . 106 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Sabemos que a conversão de litros para metros cúbicos é feita da seguinte forma:
1𝑚3 = 10−3 𝑙
2,5 . 106 . 10−3 = 2,5 . 103 𝑚³
O.G = 103
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8.

C
Pelo enunciado, 20 litros de sangue são bombeados a cada 1 minuto. 1 dia tem 1440 minutos. Logo,
sabemos que que o volume de sangue bombeado durante 1 dia é:
𝑽 = 𝟐𝟎 . 𝟏𝟒𝟒𝟎 = 𝟐𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒍𝑽 = 𝟐, 𝟖𝟖 . 𝟏𝟎𝟒 𝒍
O.G = 𝟏𝟎𝟒
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Conceitos geográficos
Resumo
Objeto de estudo da Geografia
A Geografia estuda os fenômenos que se manifestam no espaço geográfico e que possuem alguma
associação com o homem (relevo, indústria, política, clima, população, entre outros). Esse espaço difere-se
do espaço natural, isto é, aquele que não sofreu interferência humana. Portanto, o espaço geográfico é o
conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes, técnicas, prédios, carros) e de sistemas de ações
(produção, trabalho, circulação, consumo), que expressam diferentes práticas sociais dos grupos que nele
vivem. Nesse sentido, o espaço geográfico é resultado do trabalho humano e da sua relação com a natureza.
As características desse espaço geográfico decorrem dos níveis técnicos e econômicos em que se encontra
determinada sociedade. Uma sociedade mais desenvolvida pode explorar de forma mais intensa esse
espaço geográfico, gerando diversos impactos ambientais.

Meio natural e meio técnico
Inicialmente, o homem vivia no que se denominava meio natural. A capacidade de transformação desse
espaço estava relacionada ao tempo da natureza. A produção era limitada ao tempo da colheita, que não
podia ser acelerada de forma alguma. Com a Revolução Industrial, a capacidade de transformar esse espaço
evoluiu significativamente, e, hoje, o homem vive no meio técnico-científico-informacional.

Conceitos-chave da Geografia
Para analisar completamente esse espaço geográfico, objeto de estudo da Geografia, é necessário
compreender quatro conceitos-chave:
• Paisagem: É tudo aquilo que está ao alcance da vista. É resultado da combinação dinâmica entre
elementos naturais e antrópicos, em uma dialética única, produzindo um conjunto indissociável, que
é registro da evolução de determinada sociedade. Pode ser uma paisagem natural, sem alteração
humana, ou uma paisagem cultural, na qual a intervenção humana é marcante.

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/

•

Região: Porção do espaço que, relativamente, representa um todo homogêneo, que se difere do seu
entorno. A região é a superfície em que predomina uma mesma paisagem, um mesmo processo.
Existem diferentes critérios para sua delimitação. Por exemplo, na regionalização abaixo, Pedro
Pinchas Geiger utilizou critérios históricos e econômicos para criar uma regionalização específica do
Brasil, que se difere da regionalização oficial do IBGE em cinco grandes regiões (Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
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Disponível em: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/

•

Lugar: É resultado da relação subjetiva entre o homem e o espaço, estabelecendo uma relação de
identidade. Pode ser seu bairro, rua ou cidade, pelos quais você possui um sentimento. Quem sabe a
sua futura universidade não seja o seu lugar favorito? Esse conceito pode ser fortemente afetado pela
indústria cultural, que, resumidamente, consegue transformar tudo em mercadoria para consumo em
larga escala, até os bens culturais, como filmes, séries, livros, obras de arte e lugares. Pense em
qualquer obra cinemática ou literária famosa que tenha um lugar que você queira visitar. A partir disso,
consegue reconhecer o lugar abaixo? No filme Up - Altas Aventuras, a história é marcada por um
simpático idoso que sonha em conhecer o Paraíso das Cachoeiras, que foi inspirado em um lugar real,
na fronteira da Venezuela com o Brasil.

Disponível em: https://static.tudointeressante.com.br/

•

Território: Espaço delimitado por e a partir de relações de poder. É importante entender que poder é
fruto de uma relação, e não de uma posse. Assim, território consiste em uma área delimitada por
fronteiras, na qual um grupo, naquele momento, exerce alguma forma de poder, legítimo ou não. Essa
definição melhor atende à questão do Estado, isto é, organização política que controla o território.
Todavia, território pode ser abordado a partir do conceito de nação, isto é, conjunto de pessoas que
compartilham uma identidade, uma mesma origem étnica, idioma ou religião. Aquelas nações que
controlam um território formam um Estado-Nação. Porém, nem todas as nações controlam um
território. É o caso dos curdos, que constituem a maior nação sem território.
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Eles até querem formar seu Estado-Nação, o Curdistão, porém, esse está incluído no meio do território
de outros Estados, o que se configura em uma questão muito complexa.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50012988
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Exercícios
1.

(UPE 2013) O espaço geográfico, ao contrário do espaço natural, é um produto da ação do homem. O
homem, sendo um animal social, naturalmente atua em conjunto, em grupo, daí ser o espaço geográfico
eminentemente social. (...) A ação do homem não ocorre de forma uniforme no espaço e no tempo. Ela
se faz de forma mais intensa em determinados momentos e nas áreas, onde se pode empregar uma
tecnologia mais avançada ou em que se dispõe de capitais mais do que naquelas em que se dispõe de
menores recursos e conhecimentos. Daí a necessidade de uma visão do processo histórico, levandose em conta tanto o processo evolutivo linear como os desafios que se contrapõem a este processo e
que barram ou desviam da linha por ele seguida. Para melhor compreender o processo de produção do
espaço geográfico, é indispensável a utilização de conceitos hoje largamente aceitos nas ciências
sociais, como os de modo de produção e de formação econômico-sociais. Ao analisarmos a evolução
da humanidade e da conquista da natureza pelo homem, temos que admitir que esse começou a
produzir o espaço geográfico na ocasião em que pôde abandonar as atividades de caça, pesca e coleta
como principais e passou a realizar trabalhos agrícolas e de criação de animais. Claro que a passagem
foi feita lentamente e que o homem, transformado em agricultor e criador de animais, continuou a caçar
e a pescar, como o faz até os dias atuais, mas essas atividades, antes exclusivas, tornaram-se
complementares.
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia Econômica. São Paulo: Editora Atlas. 1987 (Adaptado)

É CORRETO afirmar que o autor, no texto que você acabou de ler,
a) opõe-se à posição filosófica assumida pelos geógrafos que defendem a Geografia Crítica.
b) estabelece os mais importantes princípios que norteiam o Determinismo Geográfico, uma das
correntes fundamentais da Geografia Clássica que explica a produção do espaço geográfico.
c) defende que o espaço natural, por suas características particulares, assemelha-se ao espaço social
e que deve ser estudado pela História e pela Geografia.
d) advoga que a produção do espaço geográfico é uma função dos níveis técnico e econômico em
que se encontra a sociedade.
e) propõe que, para o equilíbrio do Sistema Terra, é necessário os seres humanos retornarem às
atividades extrativas, especialmente a caça e a pesca, e também à agricultura tradicional.

2.

(Enem 2018) No Segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que
compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o
discurso inaugural do almirante La Rouciére-Le Noury expôs a atitude predominante no encontro:
“Cavalheiros, a Providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem
suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A
geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas,
tornou- se a filosofia da terra”.
SAIO, E. Cultura e política. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o(a)
a) preservação cultural dos territórios ocupados.
b) formação humanitária da sociedade europeia.
c) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas.
d) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas.
e) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico.

4

Geografia
3.

(Enem 2009) A Geografia, em sua trajetória científica, acompanhou o interesse do homem em conhecer
sua morada, a Terra, e contribuiu para atender as demandas da sociedade em modificar o mundo para
satisfazer suas necessidades e seus propósitos. Tendo o texto com referência, assinale a opção
correta.
a) Como as sociedades se alteram, as teorias e os conceitos geográficos se adaptaram para
responder às novas demandas e ao interesse humano de intervir na realidade.
b) A contribuição da Geografia para compreender a realidade consiste no conhecimento do espaço
geográfico, que expressa as relações da natureza com a natureza.
c) Visto que o espaço geográfico foi modificado pela tecnologia e submetido às determinações
humanas, a Geografia explicou a realidade pela influência do meio.
d) Na década de 1970, a Geografia tornou-se uma ciência pragmática, voltada para a pesquisa de
campo e para aplicações práticas na realidade.
e) A partir do movimento de renovação da Geografia Crítica, igualmente ao que ocorreu na década de
1970, despolitizou-se a ciência geográfica, sem que tenha havido preocupação com as
contradições sociais.

4.

(Enem 2017) Os guaranis encontram-se hoje distribuídos pela Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil e
Argentina. A condição de guarani remete diretamente para a ideia de pertencimento e para as relações
de parentesco. Daí a importância da concepção de território como espaço de comunicação. Eles têm
parentes nos diversos países e seguem se visitando regularmente. Os guaranis seguem com noções e
conceitos próprios de fronteira, uma ideia mais sociológica e ideológica, que inclui, exclui e define quem
pertence e quem não pertence a determinado grupo social.
O dilema das fronteiras na trajetória guarani. Entrevista especial com Antônio Brand. Disponível em:
www.ihuonline.unisinos.br. Acesso em: 15 ago. 2013 (adaptado).

De acordo com o texto, o processo de demarcação das terras reivindicadas por esse povo enfrenta
como dificuldade o(a)
a) valor de desapropriação das áreas legalizadas.
b) engajamento de jovens na luta pela reforma agrária.
c) escassez de zonas cultiváveis nas regiões contíguas.
d) tensão entre identidade coletiva e normatizações das nações limítrofes.
e) contradição entre sustento extrativista e desmatamento das florestas tropicais.
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5.

(Uem 2015) Espaço, paisagem e território constituem termos muito utilizados na Geografia. Sobre o
significado desses termos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
(01) A soma das riquezas produzidas em um país no decorrer de um ano pelos diversos setores da
economia é entendida como território econômico. De acordo com as características das
riquezas, esse território subdivide-se em primário, secundário e terciário.
(02) Espaço natural é o espaço criado pela natureza e que nunca foi modificado pelo homem. A ação
do homem sobre a natureza transforma o espaço natural em espaço geográfico.
(04) Paisagem e espaço têm o mesmo significado para a Geografia. Os dois termos indicam o
conjunto de atividades produtivas desenvolvidas pelo homem, no sentido de transformar
matérias-primas em produtos industrializados.
(08) Paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que
representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. Espaço são essas
formas mais a vida que as anima.
(16) Território é entendido como uma porção da superfície terrestre delimitada por uma fronteira
política ou submetida a um poder político. Assim, território pode representar o espaço ocupado
por um país e também a área de domínio de um grupo. Exemplo: área de influência de uma
cooperativa de agricultores.
Soma: (
)
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Gabarito
1. D
O espaço geográfico é resultado do trabalho humano e da sua relação com a natureza. As características
desse espaço geográfico decorrem dos níveis técnicos e econômicos em que se encontra a sociedade.
Uma sociedade mais desenvolvida pode explorar de forma mais intensa esse espaço geográfico, gerando
diversos impactos ambientais.
2. C
De acordo com o texto auxiliar, o princípio da ciência geográfica encontrava-se na coleta de dados, a fim
de auxiliar ou consolidar o projeto de colonização vigente. O objetivo de conhecer e conquistar as terras
era soberano, em um período no qual o conhecimento acerca das características físicas da Terra era
muito escasso.
3. A
Tanto a teoria como os conceitos geográficos são definidos pelo aspecto histórico e técnico das
sociedades. Nesse sentido, eles adaptam-se às demandas e aos interesses humanos.
4. D
O texto aborda a fluidez do conceito de território a partir da vivência dos guaranis. Nesse caso, o território
é visto como espaço de comunicação da nação guarani, contrapondo-se ao conceito de fronteira política
dos Estados Nacionais. Assim, existe uma tensão entre identidade coletiva e normatizações das nações
limítrofes.
5. 02 + 08 + 16 = 26
Os itens 01 e 04 estão incorretos. O item 01 está incorreto, pois a soma das riquezas de um país
corresponde ao PIB (Produto Interno Bruto). O conceito de território econômico corresponde ao território
geográfico administrado por um Estado, no qual há circulação de pessoas, bens, serviços e capital, e não
a toda a riqueza que circula nele. A divisão em primário, secundário e terciário é das atividades
econômicas, e não do território. O item 04 está incorreto, pois paisagem e espaço possuem significados
distintos: paisagem é a forma, enquanto espaço é a relação entre natureza e sociedade.
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Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma
Resumo
Quando começamos a estudar a Idade Antiga, é bastante comum ouvirmos dizer
que esse período histórico foi marcado pelo surgimento das primeiras civilizações.
É importante lembrar, no entanto, que a existência de uma civilização não faz
referência à existência de um povo “mais evoluído” do que outros que viveram
anteriormente. Essa nomenclatura, ao contrário disso, é utilizada para explicar a
existência de uma série de características específicas, como instituições políticas,
hierarquização e diversificação social.
Não é possível apontar um local específico onde teria surgido “a primeira civilização” do mundo antigo.
Quando olhamos para o Oriente, temos o desenvolvimento das civilizações chinesa e indiana, além da
formação da civilização egípcia e dos vários povos que dominaram a região Mesopotâmica - localizada nas
proximidades dos rios Tigre e Eufrates. Também conhecidas como civilizações hidráulicas, essas culturas
agruparam largas populações que sobreviviam da exploração das águas e terras férteis presentes na beira
dos rios.
No Ocidente se faz necessário destacar o surgimento da civilização greco-romana, que teve grande influência
na formação de conceitos e costumes que ainda hoje permeiam o mundo ocidental. Esse período também é
chamado de Antiguidade Clássica e, como a história que estudamos é nitidamente eurocêntrica, em geral, os
vestibulares tendem a privilegiar a história dessas duas civilizações da antiguidade. É importante lembrarmos
que, além dessas, há as civilizações que se desenvolveram na América muito antes da chegada dos Europeus,
com os maias, astecas, incas.

O Egito e o Nilo
Assim como as sociedades que se desenvolveram ao redor dos rios Tigre e Eufrates, na África, povos
anteriormente nômades passaram a ocupar as margens do rio Nilo e desenvolver uma sociedade hidráulica
e agrária graças as cheias do rio. Tendo em vista que o norte da África possui um clima árido e regiões
desérticas, o rio Nilo, como afirmou o grego Heródoto, tornou-se a “dádiva do Egito”. Para compreendermos
o desenvolvimento dessa civilização, podemos dividir a história do Egito em 3 fases: o Antigo Império (3200
a.C. – 2100 a.C.), o Médio Império (2100 a.C. – 1580 a.C.) e o Novo Império (1580 a.C.-715 a.C.).

O Antigo Império (3200 a.C. – 2100 a.C.)
Antes das formações dinásticas do Egito, as civilizações que viviam na região já desenvolviam muitas
tecnologias e técnicas fundamentais para o estabelecimento da agricultura e para o uso das águas do rio Nilo.
Esse desenvolvimento também culminou na própria divisão da sociedade em “nomos” e, posteriormente, na
formação de cidades e de um império com um governo centralizado na figura do Faraó. Por volta de 3500
a.C., enfim, dois reinos haviam se formado na região, sendo eles o Alto Egito, ao sul e o Baixo Egito, no Norte.
Apesar de ainda ser algo controverso e da existência do Faraó Menés não ser amplamente aceita, estima-se
que mais ou menos em 3.200 a.C. este Faraó teria unificado os dois territórios e iniciado os períodos
dinásticos do Antigo Império. O novo Faraó passou a ser cultuado como um deus, em um regime conhecido
como monarquia teocrática, centralizou o governo dos nomos e desenvolveu ainda mais os aparatos de
controle sobre o rio Nilo, burocratizando o acesso às tecnologias, à terra e desenvolvendo o modo de
produção.
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Disponível em: https://www.coladaweb.com/historia/civilizacao-egipcia

Sobre essa questão, vale destacar que, quem controlava as terras e a exploração das tecnologias usadas para
canalização do Nilo, para a irrigação, para a drenagem e para o aproveitamento das enchentes era o Estado e
uma elite local. Visto isso, o Estado aproveitava a mão de obra que trabalhava nas terras e nas obras públicas
em um regime de servidão coletiva. Assim, apesar de utilizarem a terra para a subsistência de suas famílias,
estes servos deveriam pagar ao Estado tributos em forma de dinheiro, mercadoria, excedente de produção ou
mais trabalho pelo uso da terra. Essa forma de relação social desenvolveu classes sociais distintas e foi muito
comum em regiões como o Egito e a Mesopotâmia, sendo conhecido como o Modo de Produção Asiático.
Graças ao trabalho dessas pessoas, o Egito viveu um grande período de
desenvolvimento político, econômico e cultural e, durante a terceira e a quarta
dinastia, sobretudo no poder dos faraós Seneferu (2613 – 2589 a.C.) e Queóps
(2589 – 2498 a.C.) o Antigo Império viveu seu auge, com a construção inclusive
de grandes pirâmides e monumentos arquitetônicos. Essas obras, apesar de
terem um importante significado político, pois demonstrava o poder de seus
Faraós, eram utilizadas como túmulos para Faraós e nobres. Os egípcios,
politeístas, acreditavam que com a mumificação e o enterro dos Faraós ao lado
de seus pertences, o corpo divino do líder estaria protegido pela pirâmide e
pronto para uma possível reencarnação no futuro, segundo os ideais religiosos.
Vale destacar que, graças à prática da mumificação, os egípcios também foram fundamentais para o
desenvolvimento de noções anatômicas, de componentes químicos e de uma medicina antiga muito rica.
Assim como, a construção das pirâmides levou à descoberta de noções matemáticas e ao desenvolvimento
de técnicas de arquitetura avançadíssimas.

Médio Império (2000 a.C. – 1580 a.C.)
Por volta de 2300 a.C., o Antigo Império passou a conviver com séculos de instabilidade política e econômica,
marcada pelas secas, pela fome e por pestes. Neste período, a crise levou ao enfraquecimento do Faraó e ao
fortalecimento de nobres locais, nos antigos nomos, chegando ao fim o Antigo Império. Apenas em 2061 que
o império retomou a centralização do poder com o faraó Mentuhotep II (2061 a.C. – 2010 a.C.), que derrotou
os líderes das nomas e transformou Tebas na nova capital do império. No entanto, apesar da vitória, os
constantes conflitos entre o faraó e os nomarcas permitiu o enfraquecimento dos egípcios e, posteriormente,
o início de uma forte invasão estrangeira, com os hebreus e os hicsos. A ocupação dos hicsos durou quase
dois séculos e sacramentou o fim do chamado Médio Império.
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Novo Império (1580 a.C. – 525 a.C.)
A unidade política foi resgatada novamente por volta de 1580 a.C., com a insurreição dos egípcios contra os
hicsos, que marcou enfim o início do Novo Império. Os hebreus, que também haviam penetrado na civilização
egípcia, foram escravizados com a derrota dos hicsos, mantendo-se nesta condição de cativeiro até a fuga
em 1250 a.C.
Foi neste período que se consolidou no Egito a estrutura social mais complexa dessa civilização: no topo, o
Faraó era uma figura divina e representava o Estado, abaixo, entre os nobres, encontrava-se o Vizir, que era
indicado pelo Faraó para cuidar da administração do Estado, e os sacerdotes, responsáveis pelas questões
religiosas. Nas classes intermediárias, além dos soldados, existiam os escribas, responsáveis pela
contabilidade, por registros e fiscalizações no reino. Por fim, dentre as classes mais baixas estavam os
artesãos, os comerciantes, os camponeses e, na base os escravizados.
Uma das principais características deste período foi o desenvolvimento bélico e a expansão egípcia para
novas terras, conquistando regiões ao sul, próximo ao Sudão e ao leste, próximo à Mesopotâmica com
Tutmés III (1480 a.C. – 1448 a.C.) e, com Ramsés II(1292 a.C. – 1225 a.C.) chegando inclusive na Ásia. Essa
expansão garantiu o domínio de outros povos, a conquista de escravizados uma era de muita riqueza para o
Novo Império.
Entretanto, apesar das diversas conquistas no exterior, internamente o império mais uma vez ruía graças aos
conflitos entre nobres e sacerdotes. Por volta de 1100 a.C., mais uma vez o Egito voltou a se fragmentar em
dois reinos, o que foi crucial para o enfraquecimento desta civilização e a posterior conquista do Egito por
outros impérios que cresciam ao redor, como o macedônico e o romano.

Mesopotâmia, a “terra entre rios”

Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil

A região da Mesopotâmia (palavra que em grego significa “entre rios”) marca um processo histórico de
sedentarização da humanidade. Os antigos grupos humanos que habitavam aquele território costumavam
viver como nômades, sem lugar fixo, no entanto, a ocupação da região ao redor dos rios Tigre e Eufrates
permitiu uma experiência revolucionária, que estabeleceu Cidades-Estados, uma agricultura estável e a
construção de importantes tecnologias e técnicas para aproveitar a água da região. A escolha da
Mesopotâmia para a ocupação está relacionada a larga faixa de terra fértil que vai do rio Nilo ao Golfo Pérsico,
permitindo acesso à água, fácil agricultura e uso das cheias para irrigação. Assim, a geografia da região
influenciou diretamente na formação de sociedades hidráulicas, que dependiam profundamente das cheias
dos rios e do que as águas poderiam fornecer.
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As civilizações da mesopotâmia
Sumérios
Foram os primeiros povos a habitarem a Mesopotâmia aproximadamente em
4.000 a.C., migrando principalmente da região conhecida hoje como o Irã. Os
sumérios se estabeleceram na região fundando cidades como Quish, Ur, Uruk,
Nipur e Lagash, que, segundo achados arqueológicos, demonstram um
impressionante desenvolvimento urbano, com complexas formas de
administração e organização para o período. Os sumérios também desenvolveram
ricas técnicas de arquitetura, engenharia e escrita (cuneiforme), construindo
enormes templos como os zigurates (templos de poder político e religioso),
armazéns, técnicas de irrigação e plantio e até mesmo a escrita cuneiforme.

Acádios
Com o enfraquecimento Sumério depois de muitas disputas internas, outros grupos que habitavam a região,
principalmente vindos da Síria, passaram a invadir as cidades construídas na Mesopotâmia. Por volta de 2500
a.C., esses grupos absorveram os conhecimentos sumérios e desenvolveram novas formas de ocupar a
região, construindo a cidade conhecida, como Acad. Com a conquista realizada, o rei Sargão I unificou as
antigas cidades e fundou o Império Mesopotâmico.

Amoritas – Primeiro Império Babilônico
Os povos amoritas foram os sucessores dos acádios na ocupação da região mesopotâmica. Os amoritas
ocuparam inicialmente a região da Babilônia, mas, com o reinado de Hamurabi (1728-1686 a.C.) logo se
espalharam por todo o Golfo Pérsico, fundando o I Império Babilônico.
Hamurabi também foi responsável pela criação de um conjunto de leis conhecidas como o “Código de
Hamurabi”, sintetizadas pela frase “Olho por olho, dente por dente”. Na lei, aquele que cometesse um crime,
seria condenado com uma pena semelhante ao crime que cometeu. A antiga Babilônia também se tornou um
importante centro comercial na antiguidade e uma referência urbana e arquitetônica para a época.

Assírios - Império Assírio
Semitas que viviam na região norte da Mesopotâmia e assumiram o poder após a queda dos amoritas. Os
assírios ficaram conhecidos pelo Estado forte e centralizado e pela militarização dessa civilização. Eram
cruéis e utilizavam técnicas inovadoras no combate, destacando o uso de armas de ferro, cobre e estanho,
que garantiram grandes vitórias e a conquista de escravos, base de trabalho dessa sociedade. Apesar o
desenvolvimento, sucessivas crises internas permitiram que o Império Assírio fossem derrotado pelos povos
Caldeus.

Caldeus - Segundo Império Babilônico
Em 612 a.C. os Caldeus e os Medos iniciaram ataques à Nínive, capital do Império Assírio, e conquistaram o
território, fundando o Segundo Império Babilônico. Foi o rei Nabucodonosor (605 – 563 a.C.), com um poder
centralizado, quem transformou a capital Babilônica novamente em um importante centro comercial, criando
fortalezas militares, investindo em obras públicas e na construção os famosos Jardins suspensos e o zigurate
conhecido como Torre de Babel.
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A Grécia antiga
Os períodos da antiguidade grega
A região que conhecemos hoje como a Grécia, no Mar Mediterrâneo, possui uma
história milenar de formação civilizacional que chegou a construir um dos
maiores impérios do mundo. Essa civilização, apesar de ser formada por
diversos povos que se identificarem por um laço histórico, por uma cultura
comum, pela semelhança linguística e pela mesma religião, não apresentaram
durante séculos uma estrutura política e administrativa unificada. Assim, para
estudar o passado dessa chamada civilização grega, a divisão em períodos
históricos facilita a compreensão de sua construção.

Período Pré-Homérico (XX – XII a.C.)
Entre os séculos XX e XII a.C., encontra-se a formação da chamada civilização cretense, berço do mundo
grego, na ilha de Creta. Neste período, os povos cretenses se destacaram pelo intenso comércio mediterrâneo,
pela construção de uma sociedade com tendência matriarcal e que cultuava a divindade conhecida como
Grande Mãe. No entanto, por volta do século XV a.C., os cretenses foram dominados pelos aqueus, vindos do
Norte, dando origem à civilização micênica, de tendência patriarcal. Posteriormente, outros povos também
chegaram ao território e dominaram a Grécia continental, como os eólios, os jônios e, sobretudo, os dórios,
que levaram ao fim a civilização micênica com a dispersão dos povos na chamada 1º Diáspora Grega.

Período Homérico (XII – VIII a.C.)
Esta fase da civilização recebe o nome do grande poeta grego, pois foi o período em que o mesmo esteve em
atividade e escreveu as obras Ilíada e Odisseia, pelas quais o autor conta histórias do passado grego, dos
deuses e dos grandes heróis. Essas histórias até hoje são fontes importantes para os estudos sobre as
civilizações cretense e micênica.
Foi também neste mesmo período que as organizações dos povos da região grega voltaram a ser mais
complexas, inicialmente com a formação da comunidade gentílica (geno), que eram pequenas unidades
agrícolas autossuficientes dominadas pela figura do pater. Essas comunidades passaram a centralizar cada
vez mais o poder em elites regionais, logo, alianças entre diferentes genos deram origem às fratarias, que se
uniram formando tribos e, enfim, com a união de várias tribos, surgiram os demos.
Nessa configuração, estabelecida pela aliança inicial dos genos, novos grupos sociais foram se formando,
como os eupátridas (herdeiros dos pater) que monopolizavam as terras férteis. Assim, graças a escassez de
terras, dominadas pelas elites, muitos gregos migraram para outras regiões, formando colônias e iniciando a
2º Diáspora Grega.

Período Arcaico (VIII – VI a.C.)
Nesta fase, com a colonização de novos territórios e com a formação de
demos e classes privilegiadas, uma nova estrutura administrativa se
consolidou, a chamada pólis (cidade-Estado). Na pólis a vida urbana se
intensificou, ampliando o contato entre os gregos e com outros povos,
retomando assim o comércio, as navegações e o desenvolvimento
intelectual, sobretudo filosófico. Desta forma, cada cidade-Estado possuía
autonomia para ter sua própria administração, sua elite local, suas leis e
organização social, sendo na maioria delas adotado o regime oligárquico, ou
seja, o poder nas mãos de poucos.
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No entanto, apesar dessa autonomia, as pólis gregas ainda compartilhavam entre si muito da cultura, da
religião e da língua. Um grande exemplo dessa ligação entre as pólis eram as realizações dos jogos olímpicos,
que se iniciaram por volta do século VIII a.C. Nesse período, as diversas cidades-Estados passaram a se reunir
em eventos a cada quatro anos, realizados na pólis de Olímpia, para disputar provas em nome de seus deuses.

Período Clássico (V – IV a.C.)
O período Clássico da civilização grega é o grande apogeu cultural e intelectual dessa sociedade. Durante
estes séculos, grandes reformas foram realizadas por legisladores, pólis como Atenas viveram grande
crescimento enquanto famosos filósofos circulavam pelas cidades. Entretanto, apesar dessas características
do período, as guerras também assolaram as pólis gregas.
Os maiores inimigos dos gregos, neste período, foram os persas, que formavam um grande império com o
líder Dário I no oriente. Durante os anos de 490 – 479 a.C., os persas tentaram invadir o território grego nas
chamadas Guerras Médicas, no entanto, foram derrotados por Atenas na Planície de Maratona.
Em uma segunda ofensiva, desta vez com Xerxes I liderando os persas, os invasores chegaram a entrar em
Atenas por volta de 480 a.C., mas, mais uma vez foram derrotados, desta vez por uma aliança formada entre
atenienses e outras pólis, conhecida como a Liga de Delos. Com o poder desse exército e os impostos pagos
pelas pólis para a manutenção das tropas, Atenas logo se tornou uma grande força militar e econômica,
conquistando inclusive regiões no oriente e expandindo ainda mais as fronteiras gregas, em uma política
conhecida como o imperialismo ateniense.
Essa política, no entanto, logo passou a incomodar outras cidades que se encontravam oprimidas pelo poder
ateniense e pelas altas taxas impostas para a manutenção da Liga de Delos. Desta forma, reivindicando um
fim para o imperialismo ateniense e visando deter o poder hegemônico na Grécia, a pólis de Esparta, famosa
pelos seus guerreiros, liderou um movimento de oposição que criou uma nova aliança militar, a Liga do
Peloponeso. Com essa rivalidade estabelecida, uma guerra entre as duas ligas, lideradas por Atenas e Esparta,
logo teve início em 431 a.C. Durante a chamada Guerra do Peloponeso, Atenas foi derrotada na batalha de
Egos Pótamos, em 404 a.C., no entanto, as duas cidades acabaram derrotadas ao fim, pois as constantes
guerras e o enfraquecimento da vitoriosa Esparta atraíram o interesse de outras civilizações.
Assim, a Macedônia, que ficava ao norte da península balcânica, percebendo a situação instável das pólis
gregas também invadiu a região, derrotando as cidades em 338 a.C., na Batalha de Queroneia e iniciando,
enfim, o chamado Período Helenístico.

Período Helenístico (IV – II a.C.)
O domínio grego sobre a macedônia construiu, enfim, um dos maiores impérios do mundo, primeiro
comandado por Felipe II e, posteriormente, por seu filho Alexandre, o Grande, discípulo de Aristóteles. Durante
esses anos, a cultura grega se fundiu com a cultura macedônica e se expandiu pelo oriente, sendo preservada
e assimilada em diversas cidades orientais e dando origem ao que conhecemos como o helenismo. Apesar
da formação deste grande império por Alexandre, as graves crises internas e a dificuldade de administrar um
vasto território fizeram com que não sobrevivesse por muito mais que dois séculos. Com esses problemas,
paralelos ao crescimento do império romano, a expansão do helenismo logo teve seu fim.

A pólis ateniense
Dentre as cidades-Estados gregas mais importantes durante o período clássico, podemos destacar duas,
Atenas e Esparta. Essas duas pólis, apesar de compartilharem uma cultura, religião e a língua, divergiam muito
nas visões sobre política, filosofia e sociedade. Atenas, localizada na Ática (região sul da Grécia), não chegou
a ser dominada pelos dórios no passado, mas foi ocupada pelos aqueus, pelos eólios e pelos jônios, que
formaram a base inicial da cultura ateniense.
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No aspecto social, Atenas também era diversificada, com classes sociais bem definidas. A elite agrária era
conhecida como os eupátridas, estando estes no topo da sociedade e detentores de privilégios; os
trabalhadores livres, ligados ao comércio e sem muitos privilégios eram chamados de demiurgos; abaixo
estavam os metecos, que eram estrangeiros livres, mas sem direitos e, enfim, os escravizados.
Essa distinção de privilégios e poderes entre os eupátridas e os demiurgos geraram diversas crises internas,
pois os demiurgos, com o desenvolvimento político ateniense, passaram a contestar cada vez mais a
estrutura social existente. Essas tensões sociais pioraram ainda mais com a expansão ateniense, a conquista
de novos territórios e a chegada de mais escravizados, o que tornava as terras férteis limitadas nas mãos de
poucos e os trabalhos escassos. Diante deste cenário, muitos trabalhadores se endividaram e acabaram se
tornando escravos por dívidas ou simplesmente migraram para outras regiões, logo, essa concentração de
poder oligárquica passou a ser atacada.
Para mudar essa conjuntura e apaziguar as tensões sociais que explodiam
em Atenas, uma série de legisladores, a partir do século VII a.C. realizaram
diversas reformas sociais na pólis. O primeiro deles foi Drácon, que
organizou e registrou as leis atenienses, tornando possível o acesso público
a elas. Depois de Drácon, o legislador Sólon aboliu a escravidão por dívida
que tanto assolava os demiurgos e ainda criou a Bulé (conselho com
representantes de todas as regiões atenienses), a Eclésia (assembleia
popular que poderia aprovar as leis da Bulé) e, enfim, o Helie (um tribunal de
justiça para os cidadãos).
Apesar das reformas terem como objetivo conter as tensões sociais, elas acabaram tendo um efeito contrário,
pois desencadearam guerras civis e ampliaram ainda mais o autoritarismo oligárquico que, com apoio dos
eupátridas, iniciou um período de ditaduras em Atenas. Esta fase de tirania foi derrubada apenas em 510 a.C.,
com uma revolta liderada por Clístenes, que derrotou o último tirano, pacificou a pólis e iniciou a construção
de um regime democrático baseado na Bulé, na Eclésia e no Helieu, com participação de todos os cidadãos.
Assim, apesar de Atenas ter se formado como as outras cidades, através de comunidades gentílicas e demos,
com a presença de uma monarquia e, posteriormente, de uma oligarquia, essa pólis, ao contrário da maioria,
seguiu por um caminho político diferente, formando o que ficou conhecido como a democracia ateniense,
com livre participação política de seus cidadãos.
No entanto, seria considerado um cidadão ateniense, neste período, apenas os
homens livres, nascidos em Atenas, com pai e mãe ateniense e com idade
superior a 18 anos. Esse modelo de democracia, apesar de permitir uma
participação direta dos cidadãos nas decisões públicas, excluía por fim
mulheres, estrangeiros e escravizados da participação políticas.

A pólis espartana
Até o século VII a.C. a sociedade espartana teve um desenvolvimento semelhante às demais pólis gregas,
com dominação de outros povos (dórios) e formação de regimes oligárquicos com uma elite rural. Entretanto,
diferente de Atenas, Esparta, durante o período expansionista grego, manteve-se isolada, fechada em suas
terras férteis e na sua cultura militarista. Assim, Esparta não viveu as tensões sociais que assolaram Atenas
e nem as transformações que visavam apaziguar as classes, mantendo essa pólis agrária e oligárquica até o
fim. Com essa manutenção das classes sociais, Esparta se configurou como uma cidade extremamente
escravocrata e com pouquíssima mobilidade social. Nesta hierarquia, podemos definir, portanto, no topo da
pirâmide social o grupo dos esparciatas, que era uma elite militar descendente dos dórios. Estes eram
responsáveis pela administração das terras comunais, agora estatizadas, e detinham poder econômico e
direitos políticos.
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Em seguida vinham os periecos, que eram os cidadãos livres que se dedicavam à agricultura das terras
periféricas, alguns inclusive sendo pequenos proprietários, comerciantes ou artesãos. Por último vinham os
hilotas, que eram servos de propriedade do Estado e trabalhavam nas terras dos esparciatas, sem direitos
políticos.
Desta forma, sendo os espartanos uma classe social que formava a elite da pólis e detinha nas mãos de
poucos o controle do Estado e das riquezas, eles logo se militarizaram como forma de ampliar o controle
social. Através desse mecanismo a sociedade espartana se tornou extremamente militarizada, seja na
educação ou na formação política do indivíduo. A própria legislação espartana, por exemplo, estava baseada
em um conceito de cidadão-guerreiro e uma Diarquia, formada por dois reis, que eram responsáveis, por fim,
pelas funções religiosas e militares.

Roma: monarquia, república e império
O Mito de fundação
Até hoje, os marcos da fundação de Roma são debatidos por historiadores e arqueólogos, porém, é
amplamente conhecido por estudiosos um mito de origem muito divulgado durante o império, principalmente
pelo poeta Virgílio, em Eneida e por Tito Lívio, que contavam a história de Rômulo e Remo. No mito, a
sacerdotisa Reia Silvia, obrigada a se manter virgem, engravida do deus Marte e nomeia seus filhos gêmeos
de Rômulo e Remo, descendentes do antigo guerreiro troiano Enéas. Contrariado, o rei Amúlio, de Alba Longa,
pune a sacerdotisa a prendendo em um calabouço e jogando as duas crianças no rio Tibre. Os bebês, no
entanto, são salvos por uma loba aos pés do monte Palatino, que os amamenta sob as ordens do deus Marte.
Em seguida, os dois irmãos são encontrados por uma família de pastores locais e crescem na região.
Futuramente, após a vingança dos irmãos contra Amúlio e o retorno ao monte Palatino, os irmãos decidem
fundar uma nova cidade, mas, por conta de um desencontro de ideias, Rômulo assassina Remo e funda Roma,
em 753 a.C., tornando-se o primeiro rei. Apesar dos mitos difundidos, é conhecido pela historiografia que,
inicialmente, a região da península itálica era composta por diferentes povos, como os sabinos, os latinos, os
etruscos, os italiotas e, ao sul os próprios gregos com suas colônias. Visto isso, a partir deste período, a
história da Roma Antiga pode ser dividida cronologicamente em três fases: a Monarquia, a República e o
Império.

Romulus and Remus – Wenceslaus Holla, Bohemian, 1652
Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/360730
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Monarquia (da fundação de Roma ao século VI a.C.)
A região de Roma, sem muitas terras férteis, foi primeiro povoada por pastores e pequenas famílias, que
passaram a centralizar o poder e desenvolver sistemas administrativos, mas logo foram dominados por
outros povos, sobretudo os etruscos, que impuseram seu domínio militar e político.
Neste período a divisão social já se destacava de forma hierárquica, com os chamados patrícios dominando
as terras férteis e os privilégios políticos; os plebeus, que eram trabalhadores livres, mas sem direitos
políticos; os clientes, que também eram trabalhadores livres, mas prestavam serviços aos patrícios e, por fim,
os escravizados, que se encontravam nesta situação por dívidas ou por serem espólios de guerras.
Este período monárquico durou até o século VI a.C., com uma predominância de reis etruscos no poder, sendo
Tarquínio, o Soberbo, o último dos reis. Este, por sua postura audaciosa e tirânica e pelos conflitos causados
com o senado e com a aristocracia local, logo foi derrubado em uma espécie de golpe articulado pelos
patrícios e pelo próprio senado, que exilou Tarquínio e instalou em Roma uma república dominada pelos
patrícios.

República (VI a.C. – I a.C.)
No período republicano, Roma conquistou toda a península itálica e iniciou sua
expansão territorial, dando forma ao seu modelo econômico baseado na
escravidão e na conquista de novas terras. Os romanos nesse período eram
governados por um Senado composto por homens que detinham cargo
vitalício e decidiam as principais questões referentes ao Estado.
Durante a república, o Senado manteve suas funções legislativas, mas também atuava nas partes
administrativas e financeiras apoiando os magistrados, que se dividiam em: cônsules (encarregados do poder
executivo), pretores (judiciário), censores (faziam o censo), edis (responsáveis pelo controle urbano) e os
questores (administravam o tesouro público).
Neste período a sociedade romana manteve a forte hierarquia, de difícil mobilidade, estando no topo ainda os
patrícios, que eram proprietários de terras, cidadãos romanos, donos de escravos e responsáveis pelos altos
cargos políticos. Desta forma, apesar de existir uma república como sistema político, o que na prática se
adotava como regime era uma oligarquia, pois o poder continuava concentrado nas mãos de poucos
privilegiados. Essa relação entre as classes e os privilégios do topo, assim como em Atenas, acabaram por
gerar uma série de tensões sociais. Um dos momentos mais sensíveis aconteceu em 494 a.C., quando
insatisfeitos com o sistema político romano os plebeus abandonaram a capital e passaram a exigir uma série
de mudanças políticas, conquistando, enfim, o cargo de tribuno da plebe, que teria o poder de vetar decisões
do Senado.
Outras conquistas para os plebeus também vieram nesse período para amenizar as tensões entre as classes,
como a criação da Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., que garantia a organização e registro das leis romanas;
as Leis Licínias, que estabeleciam a obrigatoriedade de um cônsul ser plebeu; a Lei Canuleia, que autorizava
o casamento entre membros de classes sociais diferentes. Entretanto, apesar dessas leis apaziguarem
momentaneamente as tensões sociais, as crises internas não deixaram de existir.
Muitos desses problemas se aprofundaram com a própria expansão romana, pois, com o domínio na
península itálica e, posteriormente, com a conquista de Cartago nas chamadas Guerras Púnicas (264 – 146
a.C.), a República romana ganhou dimensões gigantescas, de difícil administração. Piorando ainda mais a
situação, a massiva entrada de escravizados em Roma impossibilitou o trabalho de muitos camponeses, que
migraram para as cidades e se tornaram massas famintas e desempregadas. Os pequenos proprietários, por
sua vez, não conseguiam disputar com os grandes agricultores e os pequenos comerciantes pouco vendiam
com a entrada cada vez maior de produtos estrangeiros e com a ascensão dos grandes comerciantes.
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Toda essa conjuntura de concentração de terras, má administração
pública e empobrecimento da plebe acabou sendo responsável por
acumular ainda mais problemas para o Senado e, por fim ampliar os
conflitos sociais. Apesar dos irmãos Gracos tentarem elaborar
propostas de reforma agrária e projetos para apaziguar os problemas
sociais, a saída romana para a crise acabou sendo pelo
recrudescimento do poder, com a instalação de uma ditadura militar
na república. No ano 60 a.C., o Senado enfim iniciou um regime de
triunvirato, que seria formado por três generais, sendo inicialmente
Pompeu, Crasso e Júlio César. Deste triunvirato, uma crise política se
instalou, levando César a se tornar um ditador vitalício e
enfraquecendo o Senado que, insatisfeito, articulou um golpe com a
elite romana que assassinou o ditador.

Patrícios

Clientes

Plebeus
Escravos

Apesar de um segundo triunvirato ter se formado com a morte de César, composto por Marco Antônio, Otávio
e Lépido, mais uma vez uma crise interna levou os ditadores aos conflitos, que teve, por fim, a vitória de Otávio
e sua ascensão solitária ao poder. Recebendo o título de augustus (divino), Otávio logo deu início ao Império
Romano.

Império (I a.C. – V a.C.)
Nessa fase a vida política romana mudou consideravelmente, pois agora havia um Imperador associado a
uma figura divina, que tinha o cargo vitalício e governava praticamente de modo soberano, mesmo com a
existência de um Senado.
O império foi um período de grandes mudanças na sociedade e na cultura romana, sendo instalados os
famosos coliseus por todo o território dominado, fazendo um controle ideológico e social de sua população
e distribuindo trigo para conter as revoltas locais. Essa medida ficou conhecida como a política do “pão e
circo”, pois alienava a população com comida e diversão e mantinha a paz no império, mesmo com os
privilégios da elite.
O mercado de escravos continuou sendo uma grande fonte de renda para Roma, já que a força de trabalho
em grande parte ainda era a escravizada, principalmente no meio urbano. Com Otávio Augusto a população
escravizada cresceu ainda mais, pois a política expansionista se manteve e novos estrangeiros escravizados
continuaram chegando ao Império.
Com o crescimento romano e a entrada de diversos povos para essa civilização,
naturalmente, novas religiões também começaram a se disseminar entre os
romanos, dentre elas, o cristianismo ganhou muita força e passou a colocar em
xeque a própria representação divina do Imperador. Os conflitos entre o império
e os cristãos foram tão intensos que imperadores como Nero, por exemplo,
levaram a perseguição religiosa a barbaridade, com o uso de cristãos em
batalhas contra leões e gladiadores, para o divertimento dos romanos. O
cristianismo se tornou então uma ideia subversiva em Roma, que conquistou
principalmente os escravizados ao falar sobre amor ao próximo, ao pregar a não
violência e ao profetizar uma vida melhor aos pobres após a morte.
O crescimento dessa religião foi tão grande que, posteriormente, acabou conquistando inclusive a elite
romana, com a conversão do Imperador Constantino em 313 d.C., que declarou a liberdade de culto no império
e, em 391 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, perseguindo todas as outras, consideradas
pagãs.
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A partir do século II d.C., o império romano passou a viver seus maiores momentos de crise, pois, com um
território de proporções colossais, a administração já não conseguia mais alcançar todas as fronteiras, que
cada vez mais eram pressionadas pelos chamados povos bárbaros. Esses grupos, que configuravam diversas
tribos e etnias espalhadas pelas fronteiras do império passaram a invadir regiões distantes e fazer parte do
império ou dominar territórios isolados.
Sendo assim, a queda do império romano, ou melhor, seu desmantelamento, deve-se a uma série de invasões
bárbaras nas fronteiras, à crise de desabastecimento de alimentos e mão de obra, aos próprios conflitos
políticos internos e uma crise do escravismo. O seu fim foi marcado pelo saque à Roma promovido por
Odoacro, o rei dos hérulos, em 476 d.C., que depois foi coroado Rei da Itália. Assim, portanto, começava o
processo de transição da antiguidade para a Idade Média. A maioria dos governantes das províncias, que
muitas vezes eram antigos líderes dos povos das regiões, devido às crises já não obedeciam mais às ordens
de Roma, o que contribuiu, enfim, para o desmantelamento do império do Ocidente e para a formação do
feudalismo.
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Exercícios
1.

(UP – 2019) No século V, integraram-se duas grandes ligas como enérgicas tentativas para acabar com
o isolamento. Poderia cada uma delas, obedecendo, respectivamente, a Lacedemônia e a Atenas, ter
efetuado um grande trabalho de unificação, não lhes houvesse a rivalidade impelido ao conflito.
(GLOTZ, Gustave. A cidade grega. Rio de Janeiro: Bertrand, 1979. p.223.)

No texto, o autor analisa uma característica da Grécia Antiga que teve como fundamento a:
a) negação de direito aos estrangeiros.
b) organização política em cidades-Estado.
c) centralidade da mão de obra escrava.
d) diversidade religiosa dos povos da região.
e) ausência de códigos jurídicos.

2.

(ENEM 2019) A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência
da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população
total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e
maior nas democracias.
CARDOSO, C. F. Acidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985.

Nas cidades-Estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada
pela adoção do seguinte critério para a participação política:
a) Controle da terra.
b) Liberdade de culto.
c) Igualdade de gênero.
d) Exclusão dos militares.
e) Exigência da alfabetização.

3.

(ENEM 2016) A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito
costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor; ou
vendê-lo como escravo “do outro lado do Tibre” — isto é, fora do território de Roma.
CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus:
a) modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio.
b) exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores.
c) conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios.
d) ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos.
e) reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis.
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4.

(Uni – FACEF 2016) As águas dos rios Tigre e Eufrates permitiram o desenvolvimento de uma rica
cultura agrícola e o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia. Todavia, a agricultura só
começou a progredir quando os povos da região desenvolveram estruturas complexas.
(Fausto Henrique Gomes Nogueira e Marcos Alexandre Capellari. Ser protagonista, 2010. Adaptado.)

As estruturas complexas referidas no texto relacionam-se, diretamente,
a) à unificação das leis, dos impostos e da moeda para organizar a administração de um grande
império.
b) ao desenvolvimento dos centros urbanos e à exploração comercial de bens manufaturados.
c) ao estabelecimento de uma rede de estradas que unificava as cidades em um só império.
d) às inovações na contabilidade dos recursos naturais por meio da criação de um alfabeto fonético
mais prático do que a escrita cuneiforme.
e) ao aperfeiçoamento técnico que propiciou a realização de obras para controlar os recursos hídricos.

5.

(UNIFESP 2011)

A arte do Egito Antigo, além de estar inteiramente ligada às crenças religiosas, apresenta muitas
informações sobre a sociedade da época.
a) Qual fator geográfico propiciava, numa região cercada por deserto, a atividade produtiva
representada pela imagem?
b) Que significado religioso tinha para os egípcios a representação de cenas da vida cotidiana nos
túmulos?
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Gabarito
1.

B
O texto fala sobre as cidades-Estados gregas, também conhecidas como “pólis”, que foi um modelo de
organização politica da Grécia Antiga. Apesar de possuir caracteristicas em comum, essas cidades
possuiam autonomia e divergiam muito nas visões sobre política, filosofia e sociedade, o que ocasionava
conflitos entre elas. Dentre as mais importantes durante o período clássico, podemos destacar duas,
Atenas e Esparta.

2.

A
O que o trecho explicita é que a cidadania está ligado a diversos fatores diferentes. Cidadão é muito mais
um conceito politico, uma vez que a sua concessão poderia estra ligada a posse de terras, a algum tipo
de restrição finaceira ou a questão de nascimento. Mas o trecho trata especificamente da posse da terra,
ao afirmar que em governos oligarquicos e aristocraticos haviam menos cidadões, ou seja, o termo
cidadão estava ligado diretamente a posse de propriedades.

3.

E
Antes da Lei das Doze Tábuas, o direito e aplicação da lei eram feitas de forma oral, o que facilitava o
abuso de poder por parte dos patricios. Ao mesmo tempo, a oralidade prejudicava a defesa e a
reivindicação dos plebeus, que muitas vezes não sabiam nem quais eram os seus direitos e os seus
deveres.

4.

E
A região da Mesopotâmia (palavra que em grego significa “entre rios”) marca um processo histórico de
sedentarização da humanidade. A ocupação da região ao redor dos rios Tigre e Eufrates permitiu uma
experiência revolucionária, que estabeleceu Cidades-Estados e uma agricultura estável que só conseguiu
se concretizar devido a construção de importantes tecnologias e técnicas para aproveitar a água da
região. O controle dos recursos hidricos também favoreceram no controle das enchentes que afetavam
a região e impossibilitariam sua ocupação em determinada época do ano.

5.
a) Tendo em vista que o norte da África possui um clima árido e regiões desérticas, o rio Nilo, como
afirmou o grego Heródoto, tornou-se a “dádiva do Egito”.
b) Os egipcios acreditavam em ressureição e o funeral representava um rito de passagem para a vida
eterna. Sendo assim, além de serem mumificados para conservar seus corpos, os Faraós guardavam
ouros e riquezas, além de oferendas para os outros deuses para que fizessem uma boa passagem.
Dentro dessas pirâmides, que eram simbolos de poder, o corpo do Faraó descansaria ate voltar a
vida. As pinturas possuiam não só a função de embelezar as tumbas, mas também de representar
os feitos do Faraó em vida e de representar suas divindades protetoras.
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Exercícios: Função Afim
Exercícios
1.

O gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha
de um certo vegetal, em função do tempo e em condições diferentes de luminosidade.

Nos dois casos, a função linear y = mx ajustou-se razoavelmente bem aos dados, daí a referência a m
como taxa de absorção (geralmente medida em moles por unidade de peso por hora). Com base no
gráfico, se 𝑚1 é a taxa de absorção no claro e 𝑚2 a taxa de absorção no escuro, a relação entre essas
duas taxas é:
a)

𝑚1 = 𝑚2

b)

𝑚2 = 2𝑚1

c)

𝑚1 . 𝑚2 = 1

d)

𝑚1 . 𝑚2 = −1

e)

𝑚1 = 2𝑚2

2.

Um operário ganha R$3,00 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, que é de
40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula
algébrica para expressar seu salário bruto semanal, S, para as semanas em que trabalhar h horas, com
h≥40.

3.

Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156kg, recolhe-se a um SPA onde se anunciam
perdas de peso de até 2,5kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições:
a)

Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após n
semanas.

b)

Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no SPA para
sair de lá com menos de 120 kg de peso
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4.

Para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados usa-se a fórmula:
5(𝐹 − 32)
9
onde F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus centígrados.
𝐶=

a)

Transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit.

b)

Qual a temperatura(em graus centígrados) em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do
número de graus centígrados?

5.

6.

7.

A troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, estende-se do nível do mar até a altitude de
40.000 pés; nela, a temperatura diminui 2°C a cada aumento de 1.000 pés na altitude. Suponha que
em um ponto A, situado ao nível do mar, a temperatura seja de 20°C. Pergunta-se:
a)

Em que altitude, acima do ponto A, a temperatura é de 0°C?

b)

Qual é a temperatura a 35.000 pés acima do mesmo ponto A?

O custo de uma corrida de táxi é constituído por um valor inicial Q, fixo, mais um valor que varia
proporcionalmente à distância D percorrida nessa corrida. Sabe-se que, em uma corrida na qual foram
percorridos 3,6 km, a quantia cobrada foi de R$ 8,25, e que em outra corrida, de 2,8 km, a quantia
cobrada foi de R$ 7,25.
a)

Calcule o valor inicial Q.

b)

Se, em um dia de trabalho, um taxista arrecadou R$ 75,00 em 10 corridas, quantos quilômetros
seu carro percorreu naquele dia?

Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 ºC em 1995 para
13,8 ºC em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010, a temperatura
média em 2012 deverá ser de:
a)

13,83 ºC.

b)

13,86 ºC.

c)

13,92 ºC.

d)

13,89 ºC.
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8.

A tabela indica o gasto de água, em m3 por minuto, de uma torneira (aberta), em função do quanto seu
registro está aberto, em voltas, para duas posições do registro.

Sabe-se que o gráfico do gasto em função da abertura e uma reta, e que o gasto de agua, por minuto,
quando a torneira esta totalmente aberta, e de 0,034 m3. Portanto, e correto afirmar que essa torneira
estará totalmente aberta quando houver um giro no seu registro de abertura de 1 volta completa é
mais:

9.

a)

1/2 de volta.

b)

1/5 de volta.

c)

2/5 de volta.

d)

3/4 de volta.

e)

1/4 de volta

Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto.
Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; porém,
com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme
mostram os segmentos de retas nos gráficos.

Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas,
uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos
raios solares após
a)

8,225 anos.

b)

9,375 anos.

c)

10,025 anos.

d)

10,175 anos.
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e)

9,625 anos.

10. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido (em milhares de reais) de três pequenas empresas A, B e C, nos
anos de 2013 e 2014.

Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que:
a)

A teve um crescimento maior do que C.

b)

C teve um crescimento maior do que B.

c)

B teve um crescimento igual a A.

d)

C teve um crescimento menor do que B.
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Gabarito
1.

E
Sabemos que dois pontos definem uma reta, começamos pela reta azul.
Claro: 𝒎𝟏
(3;12) e (4;16)
Função genérica
f(x) = ax + b
𝟏𝟐 = 𝟑𝐦 + 𝐛 (𝐈)
{
𝟏𝟔 = 𝟒𝐦 + 𝐛 (𝐈𝐈)
Subtraindo (I) de (II) temos que m = 4 e b = 0.
y = 4x
Fazendo agora com a reta vermelha, temos:
escuro: 𝒎𝟐
(1;2) e (2;4)
Função genérica
f(x) = ax + b
𝟐 = 𝐦 + 𝐛 (𝐈𝐈𝐈)
{
𝟒 = 𝟐𝐦 + 𝐛 (𝐈𝐕)
Subtraindo (III) de (IV) temos m = 2 e b = 0.
y = mx + b
y = 2x
Fazendo a relação

𝒎𝟏
𝒎𝟐

,ficamos com:

𝒎𝟏 𝟒𝒙
=
𝒎𝟐 𝟐𝒙
𝒎𝟏 = 𝟐𝒎𝟐
2.

F(x) = ax + b
he = hora extra
y = horas a mais de jornada de trabalho
salário semanal = 3.40 = 120 reais
acréscimo de 50% em 3 reais = 1,5. 3 = 4,5 por hora de trabalho
hora extra = hora semanal + horas a mais
he = 40 + z
z = he - 40
y(z) = az+b
y = 4,5z + 120
y = 4,5 ( he-40) + 120
Y = 4,5 he – 60
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3.
a) peso = peso inicial - perda de peso x nº de semanas
p = 156 -2,5n
b) substituindo p por 120 na fórmula
120 = 156 - 2,5n
-2,5n + 156 = 120
-2,5n + 36 = 0
n = 36 / 2,5 = 14,4 semanas
A pessoa deverá permanecer no spa por 15 semanas.

4. 𝑪 =

𝟓(𝑭−𝟑𝟐)
𝟗

a) 𝟑𝟓 =

𝟓(𝑭−𝟑𝟐)
𝟗

𝟓(𝑭 − 𝟑𝟐) = 𝟑𝟏𝟓 (divide tudo por 5)
𝑭 − 𝟑𝟐 = 𝟔𝟑
𝑭 = 𝟔𝟑 + 𝟑𝟐
𝑭 = 𝟗𝟓
b) F = 2C
𝟓(𝟐𝐂 − 𝟑𝟐)
𝑪=
𝟗
𝟗𝑪 = 𝟏𝟎𝐂 − 𝟏𝟔𝟎
𝐂 = 𝟏𝟔𝟎
5.

t
f ( x) = .1000
2
f ( x) = 500t
a) 10.000 pés

f (20) = 500.20
f (20) = 10.000
b) – 50ºC

35000 = 500t
t=70º
20-70 = -50º
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6.
a) Isso é uma função do 1° grau
y: preço
x: distancia
temos dois pontos
(3,6 ; 8,25) e ( 2,8 ; 7,25)
A função do 1° grau tem equação :
y = ax + b
𝒚𝟐 − 𝒚𝟏
𝒂=
𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
𝟖, 𝟐𝟓 − 𝟕, 𝟐𝟓
𝒂=
= 𝟏, 𝟐𝟓
𝟑, 𝟔 − 𝟐, 𝟖
y = 1,25 x + b
vamos substituir qualquer um dos pontos
8,25 = 1,25 ( 3,6) + b
b = 3,75
3,75 ~> valor fixo
b) a função ficou
y = 1,25 . x + 3,75

10

75

corridas
1

x

Multiplica em cruz, temos:
x = 7,5
7,5 = 1,25 x + 3,75
7,5 - 3,25 = 1,25x
x = 3 km cada corrida , porém foram 10
3 .10 = 30 km
7. B
Do enunciado podemos construir o gráfico a seguir
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t − 13,8
13,8 − 13,35
=
2012 − 2010 2010 − 1995
t − 13,8 0, 45
=
2
15
t − 13,8 = 0, 06
t = 13,86
8. B
F ( x ) = ax + b
Vamos considera o "f (x)" como sendo o Gasto em m³ em função das voltas (x).
Pegamos os dados da tabela e substituímos na função:
𝐚
+ 𝐛 = 𝟎, 𝟎𝟐
𝟐
𝐚 + 𝟐𝐛 = 𝟎, 𝟎𝟒
𝐚 + 𝐛 = 𝟎, 𝟎𝟑
Agora temos um sistema:
𝐚 + 𝐛 = 𝟎, 𝟎𝟑
{
𝐚 + 𝟐𝐛 = 𝟎, 𝟎𝟒
Vou usar o método da soma para resolver esse sistema:
Podemos montar a função:
Já temos 1 voltas, ou seja, 1,2 - 1 = 0,2.
𝟐
𝟏
𝟎, 𝟐 =
= 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂
𝟏𝟎 𝟓
9. B

10. B
Com relação ao lucro líquido (em milhares de reais), a partir do gráfico, tem-se:
I.

Empresa A decresceu 100 (400 – 500 = – 100)

II. Empresa B cresceu 100 (400 – 300 = 100)
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III. Empresa C cresceu 200 (300 – 100 = 200)
Assim, C teve um crescimento maior do que B.
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Conjunção, pronome e verbo
Resumo
Neste material, partimos do princípio que você já esteja por dentro do estudo das classes gramaticais (visto
nas aulas regulares do extensivo) e, por isso, estudaremos aspectos específicos e mais aprofundados sobre
elas.

Conjunções
Também sendo uma palavra invariável, a conjunção possui como objetivo ligar termos ou orações de mesma
função sintática. Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da
relação que elas estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual,
podendo ser também chamadas de “conectivos”, termos essenciais para elaborar um texto coerente de
palavras e ideias. Além disso, há a locução conjuntiva, que é a união de duas ou mais palavras estabelecidas
para ligar orações. Veja o exemplo abaixo:
Ele chegou em casa e foi para a cozinha quando viu a pia com louças a lavar.
No exemplo acima, são vistas três orações “Ele chegou em casa”, “foi para a cozinha” e “viu a pia com louças
a lavar”. Embora representem ações diferentes, demonstram certa sequencialidade, atribuição garantida
pelas conjunções “e” e “quando”.
As conjunções devem ser analisadas nas perspectivas sintática, morfológica e semântica.
•

•
•

Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações
independentes sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função
sintática em relação à outra (subordinativa).
Perspectiva morfológica: devemos entender que as conjunções são uma classe de palavras
invariáveis, ou seja, não sofrem flexão. Podem ser representadas por uma ou mais palavras (locução).
Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical e
é a mais cobrada nos vestibulares. As conjunções ajudam a estabelecer diferentes relações
semânticas entre os termos ou orações ligados por elas. Essas relações podem ser de adição,
adversidade, alternância, conclusão, explicação, causa, consequência, comparação, condição,
concessão, conformidade, finalidade, proporção e temporalidade.

Valores das coordenativas
As conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas são:
•

Aditiva (relação de soma ou adição): e, nem, não só...mas também

•

Adversativa (relação de oposição): mas, porém, contudo, entretanto, etc.

•

Alternativa (ou alternância, escolha): ou, ou...ou, ora...ora, etc.

•

Conclusiva (expressando conclusão): logo, portanto, pois (após o verbo), etc.

•

Explicativa (relação de explicação, motivo): porque, que, pois, etc.

Valores das subordinativas
As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas são:
•
•

Causal (exprime causa): porque, que, como, pois que, etc.
Comparativa (comparação referente à oração principal): como, que, qual, como se, tanto como, etc.
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•
•
•
•
•
•

Concessiva (expressam uma ideia que se admite, mesmo oposta à oração principal): embora,
conquanto, mesmo que, ainda que, etc.
Condicional (relação de conformidade): como, conforme, consoante, etc.
Consecutiva (expressam consequência relacionada à oração principal): tão, tanto, tal, etc.
Final (exprimem uma finalidade; objetivo): a fim de que, para que, etc.
Proporcional (demonstram uma relação de proporcionalidade): à medida que, ao passo que, etc.
Temporal (expressam noção de tempo): quando, enquanto, desde que, depois que, logo que, etc.

Obs: Existem as conjunções integrantes (“que” e “se”), que são conjunções subordinativas e introduzem as
orações substantivas, atuando como um substantivo na frase e podendo, também, exercer o papel de:
funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto.

Pronomes: usos particulares
Casos especiais de uso dos pronomes pessoais
Primeiramente, vamos relembrar quais são os pronomes pessoais.
Retos

Oblíquos átonos

Oblíquos tônicos

Singular

1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

eu
tu
ele, ela

me
te
o, a, olhe

mim, consigo
ti, contigo
ele, ela

Plural

1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

nós
vós
eles,
elas

nos
vos
os, as, lhes

nós, conosco
vós, convosco
eles, elas

Agora, veremos casos particulares de uso desses pronomes:

Pronomes pessoais retos depois de preposição
Os pronomes pessoais retos não costumam aparecer depois de preposição. No entanto, se os pronomes
pessoais atuarem como sujeito da oração, mesmo que estejam precedidos por preposição, deve-se empregar
os pronomes retos.
Ex.: Gritaram para eu fugir dos assaltantes.
Entre eu pedir ajuda e ela poder ajudar, existe bastante diferença.
Obs.: No entanto, reparem que só foi empregado o pronome pessoal, pois eles atuam como sujeitos da
oração. Veja o exemplo a seguir:
Para mim, correr todos os dias é muito cansativo.
Nesse caso, “mim” não é sujeito. Portanto, deve ser empregado o pronome oblíquo.

Pronome oblíquo átono como sujeito
Como vimos anteriormente, os pronomes pessoais retos atuam como sujeitos na oração, enquanto os
pronomes pessoais oblíquos atuam como objetos. No entanto, eventualmente os oblíquos átonos (“me”,
“nos”, “te”, “vos”, “se”, “a”, “as”, “o””, “os”) podem funcionar como sujeitos.
Vamos ver alguns casos em que isso acontece:
• Deixaram-me curtir a festa até o final.
• Mandaram-te analisar as provas.
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•
•
•

Não o fiz contar a verdade para a família.
Ouviram-me dizer que estava cansado.
Eu os vi voltar tarde.

São poucos os casos em que isso acontece, normalmente é possível com os verbos “deixar”, “mandar”,
“fazer”, “ouvir” seguidos de infinitivo.
Obs.: Os pronomes oblíquos tônicos NUNCA podem atuar como sujeitos.

O emprego do “lhe”
Os pronomes oblíquos átonos “o”; “a”; “os”; “as” desempenham papel de complemento verbal na terceira
pessoa do discurso. Veja os exemplos:
•

Encontrei-os no shopping.

•

Busquei-a no parque ontem.

Entretanto, caso os pronomes de 3ª pessoa atuem como objeto que exija preposição, devemos empregar
os oblíquos átonos “lhe” e “lhes”:
•

Obedecemos aos mais velhos. -> Obedecemos-lhes.

•

Não deram o recado a ele. -> Não lhe deram o recado.

Importante: Valor de posse do “lhe”
Em algumas construções, o pronome oblíquo átono “lhe(s)” assume valor possessivo. Observe:
•

Peguei-lhe a mão. (“Peguei a mão dele(a)”)

•

Seguiram-lhe as ordens. (“Seguiram as ordens dele(a)”)

•

Toquei-lhe o braço. (“Toquei o braço dele(a)”)

Outros demonstrativos
São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) em relação às
pessoas do discurso.
1º pessoa

2° pessoa

3º pessoa

Esta(s), este(s), isto

Esse(s), essa(s), isso

Aquele(s), Aquela(s), Aquilo

Além dos pronomes demonstrativos que vimos no quadro acima, há, também, outros que não se enquadram
nos “tradicionais”. São eles:
“O”; “os”; “a”; “as”, quando são equivalentes a “aquilo”
• Vocês viram o que passou no jornal?
• Essa música não é a que te indiquei.
“Mesmo” e “próprio” com valor de “exato”/”idêntico”
• Sabia que temos o mesmo pensamento?
• Os próprios candidatos resolveram o problema.
“Tal” e “semelhante” equivalentes a “esse”/”aquele”
• Nunca vi tal pessoa.

Pronome relativo X conjunção “que”
É muito comum confundir o “que” pronome com o “que” conjunção. Para não ter dúvidas, é importante saber
que somente o pronome relativo “que” pode ser substituído por “o qual” (e suas variações). Observe:
• João é o menino que todos amam. -> João é o menino o qual todos amam. (Que = Pronome relativo)
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•
•
•
•
•

Trouxe a camisa que todos pediram. -> Trouxe a camisa a qual todos pediram. (Que = Pronome
relativo)
Na reunião, foi pedido que todos chegassem mais cedo. -> Na reunião, foi pedido o qual todos
chegassem mais cedo. (Que = conjunção integrante)
Pedi tanto, que todos chegaram mais cedo. -> Pedi tanto o qual todos chegaram mais cedo. (Que =
conjunção consecutiva)
Chegue cedo, que temos muito o que fazer. (Que = conjunção explicativa)
Cheguei mais cedo (do) que ela. (Que = conjunção comparativa)

Preposição antes do relativo
É muito importante que tenhamos em mente que, em alguns casos, o pronome relativo deve ser antecedido
por uma preposição. Essa necessidade será mais explorada no estudo da sintaxe; porém, já podemos
observar alguns exemplos em que a preposição é necessária:
• Rodrigo evitava os assuntos que não dominava.
• Rodrigo evitava os assunto de que não gostava. (gostar de)
• Rodrigo evitava os assuntos a que os pais se referiam. (referir a)
• Rodrigo evitava os assuntos com os quais se irritava. (irritar com)
• Rodrigo evitava os assuntos por que não se interessava. (interessar por)
• Rodrigo evitava os assuntos de cujas discussões não estava ciente. (estar ciente de)
Atenção! O emprego da preposição depende das palavras em negrito. Por isso, é importante saber quando os
termos exigem preposição para emprega-las antes do relativo. Na coloquialidade, tendemos a ignorar o uso
da preposição e construções como “Rodrigo evitava os assuntos que não gostava” são comuns, mas
incorretas do ponto de vista gramatical.

Verbos
Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza.
São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz.
Ex.: João caminha lentamente. (ação)
Maria permanece doente. (estado)
Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza)

Semântica dos tempos simples e compostos
Modo
Caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que
pretendemos dar a ele.
• Indicativo: expressa certeza de um fato.
Ex.: Eu irei ao jogo.
• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição.
Ex.: Querem que eu vá ao jogo. Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo. Se eu for ao jogo, avisarei.
• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido.
Ex.: Empreste-me a borracha, por favor! Arrume essa bagunça!

Tempo
indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples (formados por
apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter” (ou haver) + particípio do verbo).
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Simples
Modo indicativo
•
•

•
•

•
•

Presente: Indica uma ação no momento da fala.
Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme.
Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade,
habitual.
Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.
Pretérito perfeito: Indica uma ação já realizada, concluída.
Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu.
Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no
passado).
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.
Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.
Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá.
Futuro do pretérito: Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em
relação a um fato já ocorrido no passado.
Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.
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Exercícios
1.

Em sua última viagem aos Estados Unidos como primeira-ministra, Margaret Tatcher revelou a George
Bush: “Antes de nomear um ministro, peço-lhe para decifrar um enigma. A Geoffrey Howe, por exemplo,
perguntei: Se é filho de seu pai e não é seu irmão, quem é então? Geoffrey Howe respondeu: Sou eu. E
lhe dei o cargo de chanceler”.
Impressionado, Bush resolveu testar o método com seu vice, Don Quayle. Propôs o mesmo enigma.
Qayle pediu um tempo para pensar. Depois, telefonou ansioso para Henry Kissinger, que lhe ensinou:
- A resposta é “eu”.
Quayle voltou a Bush com ar de triunfo:
- A resposta é Kissinger.
Bush bradou, contrariado:
- Não, é Geoffrey Howe.
POSSENTI, Sírio. Os humores da língua: análises linguísticas de piadas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.

A piada baseia-se na solução de um enigma. Depois de ser apresentado a um político inglês, Geoffrey
Howe, o enigma é apresentado aos políticos estadunidenses George Bush, Don Quayle e Henry
Kissinger. Do ponto de vista linguístico, o efeito humorístico dessa piada deve-se ao fato de que a
referência do pronome pessoal na resposta ao enigma é interpretada equivocadamente por:

2.

a)

Quayle e Bush.

b)

Quayle e Kissinger.

c)

Bush e Kissinger.

d)

Bush, Quayle e Kissinger.

A fita métrica do amor
Como se mede uma pessoa? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme pra
você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos
e sorri destravado. É pequena pra você quando só pensa em si mesmo, quando se comporta de uma
maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há
de mais importante entre duas pessoas: a amizade. Uma pessoa é gigante pra você quando se interessa
pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena
quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se
coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o
que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês.
Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer
ou decrescer num espaço de poucas semanas: será ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas
suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma
ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta
elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não
através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa
é única ao estender a mão, e ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo unifica os
insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua
sensibilidade sem tamanho.
Martha Medeiros , Non-stop: crônicas do cotidiano. Rio de Janeiro: L&PM Editores. 2001. 171p.
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No trecho “Uma pessoa é grande quando perdoa [...], quando age não de acordo com o que esperam
dela, mas de acordo com o que espera de si mesma”, o termo “pessoa”, nas expressões destacadas do
trecho acima, é retomado por meio de alguns recursos coesivos, a saber:

3.

a)

elipse, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo.

b)

pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso oblíquo.

c)

elipse, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso oblíquo.

d)

pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso reto.

Miss Universo: “As pessoas racistas devem procurar ajuda”
SÃO PAULO – Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A
primazia coube a Janelle “Penny” Commissiong, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso em 1977.
Depois dela vieram Chelsi Smith, dos Estados Unidos, em 1995; Wendy Fitzwilliam, também de Trindad
e Tobago, em 1998, e Mpule Kwelagobe, de Botswana, em 1999. Em 1986, a gaúcha Deise Nunes, que
foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em sexto lugar na classificação geral. Ainda assim a
estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas como a de um
site brasileiro que, às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o criou, emitiu
opiniões do tipo “Como alguém consegue achar uma preta bonita?” Após receber o título, a mulher mais
linda do mundo – que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês –
disse o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar os
necessitados de Angola e de outros países.
COSTA, D. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 10 set 2011 (adaptado)

O uso da expressão “ainda assim” presente nesse texto tem como finalidade
a) criticar o teor das informações fatuais até ali veiculadas.
b) questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente.
c) comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente.
d) introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente.
e) enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida.

4.

Disponível em: https://www.facebook.com/signosnordestinos/?fref=ts.

Do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que “coisar” é:
a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo
“coisa”.
b) uma palavra resultante do processo de sufixação que transforma o substantivo “coisa” no
verbo“coisar”.
c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer
verbo não lembrado.
d) uma palavra que resulta da transformação do substantivo “coisa” em verbo “coisar”, reiterando um
esquecimento.
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5.

Música e poesia
A relação entre música e poesia vem desde a antiguidade. Na cultura da Grécia Antiga, por exemplo,
poesia e música eram praticamente inseparáveis: a poesia era feita para ser cantada. De acordo com
a tradição, a música e a poesia nasceram juntas. De fato, a palavra “lírica”, de onde vem a expressão
“poema lírico”, significava, originalmente, certo tipo de composição literária feita para ser cantada,
fazendo-se acompanhar por instrumento de cordas, de preferência a lira. A partir de então,
configuraram-se muitos momentos em que a música e a poesia se uniram. Segundo Antônio Medina
Rodrigues, “a grande poesia medieval quase que foi exclusivamente concebida para o canto. O Barroco,
séculos além, fez os primeiros ensaios operísticos, que iriam recolocar o teatro no coração da música.
Depois Mozart, com a Flauta mágica ou D. Giovanni, levaria, como sabemos, esta fusão ao sublime”.
Durante muito tempo, a poesia foi destinada à voz e ao ouvido. Na Idade Média, “trovador” e “menestrel”
eram sinônimos de poeta. Seria necessário esperar a Idade Moderna para que a invenção da imprensa,
e com ela o triunfo da escrita, acentuasse a distinção entre música e poesia. A partir do século XVI, a
lírica foi abandonando o canto para se destinar, cada vez mais, à leitura silenciosa. Entretanto, mesmo
separado da música, o poema continuou preservando traços daquela antiga união. Certas formas
poéticas, ainda vigentes, como o madrigal, o rondó, a balada e a cantiga aludem diretamente às formas
musicais. Se a separação de poetas e músicos dividiu a história de um gênero e outro, a poesia não
abandonou de vez a música tanto quanto a música não abandonou de vez a poesia. [...]
Luciano Cavalcanti. Disponível em e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/ 2993/2342. Acesso: terça-feira, 12 de
novembro de 2013. Adaptado.

“(...) e com ela o triunfo da escrita (...)”. Que termo é retomado pelo pronome pessoal “ela” presente no
trecho destacado acima?

6.

a)

invenção da imprensa.

b)

distinção entre música e poesia.

c)

Idade Moderna.

d)

poesia.

e)

Idade Média.

Leia atentamente os textos a seguir:
I.
II.

Estes são alguns dos equipamentos que a reserva de mercado não permitia a entrada no país
sem a autorização do DEPIN. (FSP, 18.10.92 )
Fazer pesquisa insinuando que 64% dos brasileiros acham que existe corrupção no governo
Itamar não é um ato inteligente de um jornal de que todos gostamos e que é dever de nós
brasileiros lutar pela conservação de sua isenção".
(Adaptado de Ewerton Almeida, vice-líder do PMDB da Bahia, Painel do Leitor, FSP 08.06.93)

Reescreva os trechos acima, introduzindo as sequências "cuja entrada" e "cuja isenção",
respectivamente. Faça apenas as alterações necessárias, decorrentes da nova estrutura das frases.

7.

Observe que, nos fragmentos a seguir, os pronomes o e elas desempenham a mesma função sintática:
objeto direto. “Soprou-o de leve, ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como faz uma
pessoa na ventania.” e “Será que quem manda elas olha para nós como Doril estava olhando para o
louva-deus?” Explique a diferença de formas entre os pronomes, com base na diversidade de usos da
língua. Reescreva integralmente cada construção sublinhada, de modo que o item a passe a ter a forma
característica de b, e b passe a ter a forma característica de a.
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8.

Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente:
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira.
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida.
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta.
d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável.
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este.
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Gabarito
1.

A
Quayle entende que, quando Henry Kissinger diz que a resposta é “eu”, ele está se referindo a ele mesmo,
e não ao Quayle. Ao responder para Bush, este também revela não ter entendido a resolução do enigma,
pois diz que a verdadeira resposta era “Geoffrey Howe”, ou seja, ele não compreendeu que o “eu” era uma
referência à própria pessoa a que se apresenta o enigma e não ao Howe obrigatoriamente.

2.

C
I. “Uma pessoa é grande quando perdoa (...)” – Há elipse do termo “pessoa”.
II. “quando age não de acordo com o que esperam dela” – a retomada se dá por pronome pessoal do
caso oblíquo.
III. “espera de si mesma” – o pronome “si” é pessoal do caso oblíquo.

3.

E
No contexto em questão, a expressão “ainda assim” possui valor adversativo, enfatizando o
contrassenso entre o que é dito anteriormente e o que será enunciado em seguida.

4.

B
De acordo com os processos de formação de palavras, tratados pela gramática tradicional, o verbo
“coisar” é derivado por sufixação do substantivo “coisa”.

5.

A
A partir do trecho “Seria necessário esperar a idade Moderna para que a invenção da imprensa, e com
ela o triunfo da escrita acentuasse a distinção entre música e poesia”. A partir disso, fica claro que “ela”
retoma a “invenção da imprensa”.

6.
I.

Estes são alguns dos equipamentos cuja entrada a reserva de mercado não permitia no país sem a
autorização do DEPIN.
II. Fazer pesquisa insinuando que 64% dos brasileiros acham que existe corrupção no governo Itamar
não é um ato inteligente de um jornal de que todos gostamos e pela conservação e por cuja isenção
é dever de nós brasileiros lutar.
7.

A forma “o” mostra um emprego típico da língua escrita padrão. A forma “elas” mostra um emprego típico
da fala informal. Soprou ele de leve / Será que quem as manda. (Gabarito Oficial UERJ)

8.

E
Na letra E, o certo seria “sobre o qual”. Nas demais alternativas, a preposição e o pronome relativo foram
empregados corretamente.
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Enem 2019: Como foi o Enem ano passado
Resumo
Fazendo um levantamento das questões que o enem vem cobrando ao longo dos anos, é possível observar
que existem alguns temas que são mais recorrentes.
Alguns deles são:
•

Termoquímica

•

Eletroquímica

•

Química orgânica

•

Equilíbrio químico

•

Estequiometria

•

Química ambiental

•

Interações intermoleculares

Vale ressaltar que, os outros assuntos também possuem a sua relevância e são cobrados no Enem.
As questões de química do enem geralmente envolvem assuntos do cotidiano. E no ano de 2019 não foi
diferente. Os assuntos de química vinham atrelados a fatos do dia a dia. Além de apresentarem uma certa
interdisciplinaridade em suas questões.
Algo que foi um pouco diferente no ano de 2019, foi a presença de alguns assuntos que não estavam tão
presentes na rotina do vestibulando. Como por exemplo, atomística, modelos atômicos.
Outro ponto diferente foi que a prova apresentou uma proposta mais conteudista. O que fazia necessário que
o aluno possuísse um domínio bastante considerável sobre aquele determinado assunto, para que ele
conseguisse resolver a questão. Podemos considerar então que, essa prova foi relativamente mais difícil que
as dos outros anos.
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Exercícios
1.

A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas
componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando
a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e
o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura,
influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações
entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas
de I a V.

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?
a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V
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2.

A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes
naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de
corantes naturais.

A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de
a)

cadeia conjugada.

b)

cadeia ramificada.

c)

átomos de carbonos terciários.

d)

ligações duplas de configuração cis.

e)

átomos de carbonos de hibridação sp3 .
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3.

Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET [poli(tereftalato de etileno)] gera o tereftalato
de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de
transesterificação.

O composto A, representado no esquema de reação, é o

4.

a)

metano.

b)

metanol.

c)

éter metílico.

d)

ácido etanoico.

e)

anidrido etanoico.

Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena
quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a
cor da luz emitida.
A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a
a)

mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.

b)

combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.

c)

diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.

d)

transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.

e)

promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais
energéticos.
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5.

Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química (do
original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam
como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses
postulados são numerados a seguir:
1.

A matéria é constituída de átomos indivisíveis.

2.

Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras
propriedades.

3.

Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm
diferentes massas.

4.

Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.

5.

Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números
inteiros pequenos para formar compostos.

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram,
entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a
quantização da energia no modelo atômico.
OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado
correto?

6.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente
nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém,
em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência 5s 2 5p6 ) e o
hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo
sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na
qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a
configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o
difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência 2s 2 2p5 ) se ligam
covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.
Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de
valência haverá no átomo do gás nobre?
a)

6

b)

8

c)

10

d) 12
e) 14
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7.

Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo,
eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são
separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição.
O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de
temperaturas.

Fração

Faixa de
temperatura (C)

1

Até 20

2

Exemplos de
produtos

Número de átomos de carbono
(hidrocarboneto de fórmula geral
CnH2n+2 )

30 a 180

Gás natural e gás de
cozinha (GLP)
Gasolina

C6 a C12

3

170 a 290

Querosene

C11 a C16

4

260 a 350

Óleo diesel

C14 a C18

C1 a C4

SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. Química Nova na Escola, n.15, maio 2002
(adaptado).

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque

8.

a)

suas densidades são maiores.

b)

o número de ramificações é maior.

c)

sua solubilidade no petróleo é maior.

d)

as forças intermoleculares são mais intensas.

e)

a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.

Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da
seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de
papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a
superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para
parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel.

Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a
a)

evaporação do líquido.

b)

diferença de densidades.

c)

reação química com o papel.

d)

capilaridade nos poros do papel.

e)

resistência ao escoamento do líquido.
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9.

Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os
fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a
atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada
de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios,
anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no
esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos
residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres.
BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. Química Nova, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado).

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?
a)

Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.

b)

Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.

c)

Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.

d)

Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.

e)

Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.

10. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes
melito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em
duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente,
enzimas específicas e reagente (iodeto de potássio, KI), conforme mostrado na imagem.

Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita (ii)
promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há conversão de glicose
do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio.
Equação 1
Enzimas

C6H12O6(aq) + O2(g) + H2O( ) ⎯⎯⎯⎯⎯
→ C6H12O7(aq) + H2O2(aq)

Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto gerando o íon tri-iodeto, água e oxigênio.
−
−
2 H2O2(aq) + 3 I(aq)
→ I3(aq)
+ 2 H2O( ) + O2(g)
GARCIA, P. T. et al. A Handheld Stamping Process to Fabricate Microfluidic Paper-Based Analytical Devices with Chemically
Modified Surface for Clinical Assays. RSC Advances, v.4, 13 ago. 2014 (adaptado).
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O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é
a)

análise.

b)

síntese.

c)

oxirredução.

d)

complexação.

e)

ácido-base.

11. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de
exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada
na presença de O2 . O2 . Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um deficit de
O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a
combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir:

C6 H12 O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2 O(ℓ)
ΔC H = −2.800 kJ
CH3 CH(OH)COOH(s) + 3 O2(g) → 3 CO2(g) + 3 H2 O(ℓ)
ΔC H = −1.344 kJ
O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque
a)

libera 112 kJ por mol de glicose.

b)

libera 467 kJ por mol de glicose.

c)

libera 2.688 kJ por mol de glicose.

d)

absorve 1.344 kJ por mol de glicose.

e)

absorve 2.800 kJ por mol de glicose.

12. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um
“sabonete de aço inoxidável”, constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem
desse “sabonete” é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância
responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja
transformada na estrutura II.

Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um
a) ácido.
b) redutor.
c) eletrólito.
d) tensoativo.
e) catalisador.
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13. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida
comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH) e outra espécie química pulverizada. Quando é
adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de
calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de
redução (E) da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro.
Semirreação de redução
−

−

𝐄° (𝐕)

2 H2O + 2 e → H2 + 2 OH

−0,83

Co(OH)2 + 2 e− → Co + 2 OH−

−0,73

Cu(OH)2 + 2 e− → Cu + 2 OH−

−0,22

PbO + H2O + 2 e− → Pb + 2 OH−

−0,58

A (OH)−4 + 3 e− → A + 4 OH−

−2,33

Fe(OH)2 + 2 e− → Fe + 2 OH−

−0,88

Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar
sua eficiência?
a)

A

b)

Co

c)

Cu(OH)2

d)

Fe(OH)2

e)

Pb
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14. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando à produção de

dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar,
que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O
esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura.

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é
a)

H2(g)

b)

O2(g)

c)

H2O(

d)
e)

)

−
OH(aq)

−
Zn(OH)24(aq)

10

Química
15. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida
é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas
de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis
(ácido triprótico) e massa molar 192 g mol−1. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de
qualidade para polpas comerciais de algumas frutas.
Polpa de fruta

Valor mínimo da acidez total
expressa em ácido cítrico (g 100 g)

Acerola

0,8

Caju

0,3

Cupuaçu

1,5

Graviola

0,6

Maracujá

2,5

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada.
No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização do ácido
cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de
sódio 0,01mol L−1, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante).
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. Disponível em:
www.agricultura.gov.br. Acesso em: 9 mai. 2019 (adaptado).

Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?
a)

Apenas caju.

b)

Apenas maracujá.

c)

Caju ou graviola.

d)

Acerola ou cupuaçu.

e)

Cupuaçu ou graviola.
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Gabarito
1. B
De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a
fluidez da membrana. Invertendo o raciocínio: quanto menor for a magnitude das interações entre os
fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana.
Ao analisar as figuras percebe-se que a insaturação diminui o contato entre as camadas, por isso, quanto
menor o contato (maior a quantidade de insaturações), maior será a fluidez e isto ocorre na figura II.

2. A
Quanto maior a quantidade de ligações duplas e simples alternadas (cadeia conjugada), maior o
comprimento de onda de máxima absorção associado à molécula, ou seja, a propriedade comum às
estruturas, que confere cor a esses compostos, é a presença de cadeia conjugada.
(... − C = C − C = C − C = C − C = C − C = C − ...)
3. B
O composto A, representado no esquema de reação, é o metanol (H3C − OH).

4. D
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De acordo com o modelo de Böhr, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética
ao ocorrer a transição eletrônica de um nível mais externo (mais energético) para outro mais interno
(menos energético) na eletrosfera atômica.

5. E
1. Incorreto. A matéria é constituída de átomos divisíveis (existem subpartículas).
2. Incorreto. Os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e em todas as
outras propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar nos isótopos.
3. Incorreto. As massas atômicas de elementos diferentes podem coincidir devido à existência dos
isóbaros.
4. Incorreto. Os átomos são destrutíveis (existe a possibilidade de fissão nuclear), além disso, o número
de oxidação de um elemento químico pode variar em uma reação química.
5. Correto. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de
números inteiros pequenos para formar compostos (vide o cálculo estequiométrico).
6. C
Camada de valência do xenônio (Xe) : 5s2 5p6

(8 elétrons).

Camada de valência do flúor: 2s2 2p5 (7 elétrons).
Fórmula de Lewis do difluoreto de xenônio (XeF2 ) :

A camada de valência do gás nobre (Xe) ficará com dez elétrons.

7. D
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Na fração 4 a separação dos compostos apolares ocorre em temperaturas mais elevadas porque as
forças intermoleculares (dipolo induzido) são mais intensas. Quanto maior o tamanho da cadeia
carbônica, maior a atração intermolecular e, consequentemente, maior a temperatura de separação.
8. D
Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a capilaridade existente nos poros do
papel.
O etanol se move “para cima” devido às interações intermoleculares com substâncias presentes nos
poros (ou “capilares”; tubos muito finos) que fazem parte da composição do papel. Neste fenômeno, o
líquido parece ir contra a ação da gravidade.
9. D
Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes pode minimizar a
permanência desses contaminantes nos recursos hídricos diminuindo a ocorrência de fármacos residuais
no meio ambiente.
10. C
O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é de oxirredução,
pois ocorreu variação de Nox.

C6H12O6  C H H H H H H H H H H H H O O O O O O
+6x +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 −2 −2 −2 −2 −2 −2

+ 6x + 12 − 12 = 0  Nox(C) médio = 0
C6H12O7  C H H H H H H H H H H H H O O O O O O O
+ y +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2

+ 6 y + 12 − 14 = 0  y =

2 1
1
=  Nox(C) médio = +
6 3
3

O2  Nox(O) = 0
H2O  H H O  Nox(O) = −2
+1 +1 −2

H2O2  H H O O  Nox(O) = −1
+1 +1 −1 −1

I −  Nox(I) = −1
I3−  ( I

I

I )−1  + 3 z = −1  z = −

+z +z +z

C6H12O6(aq) + O2(g) + H2O(

1
1
 Nox(I) = −
3
3

Enzimas

)

⎯⎯⎯⎯⎯
→ C6H12 O7(aq) + H2 O2(aq)

1
Variação do Nox do carbono (C6H12O6(aq) → C6H12O7(aq) ) : 0 para + .
3

Variação do Nox do oxigênio (O2(g) → H2O2(aq) ) : 0 para − 1.
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−
−
2 H2O2(aq) + 3 I(aq)
→ I3(aq)
+ 2 H2O( ) + O2(g)

1
−
−
Variação do Nox do iodo (I(aq)
→ I3(aq)
) : −1para − .
3

Variação do Nox do oxigênio (H2O2(aq) → O2(g) ) : −1para 0.
Variação do Nox do oxigênio (H2O2(aq) → H2O( ) ) : −1para − 2.
11. A
Glicose: C6H12O6(s) .
Ácido lático: CH3CH(OH)COOH(s) .
De acordo com o texto do enunciado a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático
(equação global): 1C6H12O6(s) → 2 CH3CH(OH)COOH(s).
Aplicando a lei de Hess às equações termoquímicas mostradas, para obter a equação global, vem:

1 C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(

H1 = −2.800 kJ (manter)

)

1 CH3 CH(OH)COOH(s) + 3 O2(g) → 3 CO2(g) + 3 H2O(
1 C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(
6 CO2(g) + 6 H2O(

)

)

H1 = −2.800 kJ

)

→ 2CH3 CH(OH)COOH(s) + 6 O2(g)

Global

1 C6H12O6(s) ⎯⎯⎯⎯
→ 2 CH3 CH(OH)COOH(s)

H2 = −1.344 kJ (2; inverter )

H2 = +2.688 kJ

ΔH = H1 + H2

ΔH = H1 + H2
ΔH = 2.800 kJ + 2.688 kJ
ΔH = −112 kJ
O processo libera 112 kJ por mol de glicose.
12. E
De acordo com a análise das estruturas, percebe-se que o átomo de enxofre presente na estrutura I ligado
ao átomo de oxigênio, sofre redução.

Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um catalisador (não se desgasta com o uso)
aumentando a superfície de contato entre a estrutura I e um agente químico que provoque a redução do
enxofre ligado ao oxigênio.
13. A
Para que ocorra a liberação de gás hidrogênio (H2 ) a água deve sofrer redução (recebimento de elétrons):
2 H2O( ) + 2 e − ⎯⎯⎯⎯⎯
→ H2 (g) + 2 OH− (aq).
Re dução
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A espécie presente na composição da mistura sólida comercial deve fornecer elétrons para a água, ou
seja, deve apresentar o maior potencial de oxidação (perda de elétrons) e isto ocorre com o alumínio:
A (s) + 4 OH− (aq) ⎯⎯⎯⎯⎯
→ A (OH)−4 (aq) + 3 e − ; Eoxidação = +2,33 V.
oxidação

14. E
De acordo com a figura fornecida no enunciado, os íons OH− atravessam a membrana separadora e
ocorrem reações paralelas.
Oxidação− Ânodo

2 Zn(s) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ 2 Zn2+(aq) + 4 e−
Re dução−Cátodo

O2(g) + 2 H2O( ) + 4 e− ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ 4 OH−(aq)
2 Zn(s) + O2(g) + 2 H2O(

Global

)

⎯⎯⎯⎯
→ 2 Zn(OH)2(aq)

Reações paralelas:
Zn(s) + 2 H2O( ) → Zn(OH)2(aq) + H2(g)
−
−
Zn(OH)2(aq) + 2 OH(aq)
→ Zn(OH)24(aq)

−
.
No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é Zn(OH)24(aq)

15. C

Mácido

cítrico

m (amostra

= 192 g  mol−1

comercial)

= 2,2 g

NaOH = 0,01 mol  L−1 (reage com o ácido cítrico presente na polpa)
V = 24 mL = 24  10−3 L (volume da solução básica; titulante)

nNaOH
V
nNaOH = NaOH  V

NaOH =

nNaOH = 0,01mol  L−1  24  10 −3 L
nNaOH = 2,4  10 −4 mol

1 molécula de ácido cítrico (que reage com NaOH) tem 3 hidrogênios ionizáveis (trióptico), logo reage
com os 3 mol desta base (3 mol de H+ : 3 mol de NaOH).

2,4  10−4 mol NaOH

nácido cítrico
nácido cítrico =

1mol  2,4  10 −4 mol
3 mol

nácido cítrico = 8  10−5 mol
nácido cítrico =

mácido cítrico
Mácido cítrico

8  10−5 mol =

mácido cítrico
192 g  mol−1

 mácido cítrico = 8  10 −5 mol  192 g  mol−1
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mácido cítrico = 1,536  10−2 g (massa de ácido encontrada em 2,2 g de polpa)
Cálculo para 100 g de polpa:
1,536  10−2 g

2,2 g de polpa

m

100 g de polpa

m=

1,536  10−2 g  100 g de polpa
2,2 g de polpa

m = 0,698 g

Valores acima de 0,698 (g 100 g) devem ser descartados.
Maracujá: 2,5 (g 100 g)  0,698 (g 100 g) descartado.
Cupuaçu: 1,5 (g 100 g)  0,698 (g 100 g) descartado.
Acerola: 0,8 (g 100 g)  0,698 (g 100 g) descartado.
Restam: caju (0,3 (g 100 g)) e graviola (0,6 (g 100 g)).

Quer ver as questões resolvidas pelos monitores? Clique aqui e veja a resolução pelo Dex.
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Física
Movimento retilíneo e uniforme (M.U.) – Velocidade média
Resumo
Imagina que você está em casa e pede um taxi para ir até a casa de um amigo. Durante todo trajeto, o taxista
permanece a uma velocidade de 20 km/h. Eu sei que você estaria bem nervoso dentro desse carro, mas vamos
tentar entender o movimento que o taxista fez.

Figura 01 – Taxi em M.U

Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de
movimento uniforme (M.U.) Sendo um movimento uniforme, então podemos dizer que ele apresenta uma
velocidade média constante (valor fixo) e esse valor pode ser calculado como:
𝑉𝑚 =

∆𝑆
∆𝑡

Sendo:
•
•
•

𝑉𝑚 = velocidade escalar média
∆𝑆 = deslocamento (variação de posição)
∆𝑡 = intervalor de tempo (variação de tempo)

Note que, na fórmula, temos um ∆. Esse termo chamasse delta e a função dele é calcular a variação da
grandeza que ele está atrelado. Logo:
∆S = posição final − posição inicial = S − S0
∆t = tempo final − tempo inicial = t − t 0

Classificação do movimento uniforme
O movimento uniforme (M.U) é classificado de acordo com o sentido da velocidade em relação a trajetória.
Classificamos o movimento como:
•

Progressivo: Quando a velocidade tem o seu vetor na mesma direção e sentido da trajetória.

•

Retrogrado: Quando a velocidade tem o seu vetor na mesma direção, mas sentido oposto a trajetória.

Figura 02 – Classificação do M.U

1
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Função horária da posição
Além dessa fórmula de velocidade escalar média, podemos descrever esse movimento através de uma
função. A função que relaciona a posição 𝑆 com o tempo 𝑡 é denominada função horária da posição dada
por:
𝑆 = 𝑆0 + 𝑣𝑡

Principal conversões de unidades
Aqui no Brasil, é comum trabalharmos com velocidade em km/h por conta dos contadores de velocidade dos
automóveis. Mas esse não é o unidade padrão para Física. Lembre-se que, para o Sistema Internacional (SI)
utilizamos:
• [𝑉] = metro por segundo (m/s)
•

[∆𝑡] = segundo (s)

•

[∆𝑠] = metro (m)

Por conta disso, precisamos aprender a fazer determinadas conversões.
•

1 km = 1000 m

•

1 hora = 60 min = 3600 s

•

1 m/s = 3,6 km/h

Figura 03 – Conversão de km/h para m/s

Para fixar esse conteúdo, que tal um exercício?
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Exercícios
1.

2.

3.

4.

Um veículo move-se com velocidade constante de 36 km/h. Ao seu lado, um outro veículo trafega com
velocidade constante de 54 km/h. Assinale a alternativa que indica qual será a distância, em km, entre
esses veículos após um intervalo de tempo de 5 minutos.
a)

5,0 km

b)

2,0 km

c)

1,5 km

d)

3,0 km

Um veículo move-se com velocidade constante de 18 km/h. Ao seu lado, um outro veículo trafega com
velocidade constante de 72 km/h. Assinale a alternativa que indica qual será a distância, em km, entre
esses veículos após um intervalo de tempo de 3 minutos.
a)

5,0 km

b)

2,1 km

c)

1,5 km

d)

2,7 km

Uma pessoa sobe por uma escada rolante de 8 m de base por 6 m de altura com uma velocidade
constante de 0,5 m/s. Determine o intervalo de tempo necessário para que ela consiga chegar ao topo
dessa escada.
a)

15 s

b)

20 s

c)

10 s

d)

40 s

Uma pessoa sobe por uma escada rolante de 12 m de base por 9 m de altura com uma velocidade
constante de 0,6 m/s. Determine o intervalo de tempo necessário para que ela consiga chegar ao topo
dessa escada.
a)

25 s

b)

20 s

c)

30 s

d)

40 s
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5.

6.

7.

8.

Deseja-se fazer uma viagem de 90 km de distância com velocidade média de 60 km/h. Um veículo
percorre os primeiros 30 km desse trajeto em um intervalo de tempo de 30 minutos (0,5 h). Assinale a
alternativa que mostra o tempo restante para o motorista terminar o percurso, a fim de que ele
mantenha a velocidade média desejada.
a)

3,0 h

b)

2,0 h

c)

0,5 h

d)

1,0 h

Deseja-se fazer uma viagem de 240 km de distância com velocidade média de 80 km/h. Um veículo
percorre os primeiros 120 km desse trajeto em um intervalo de tempo de 60 minutos. Assinale a
alternativa que mostra o tempo restante para o motorista terminar o percurso, a fim de que ele
mantenha a velocidade média desejada.
a)

3,0 h

b)

2,0 h

c)

0,5 h

d)

1,0 h

Um trem necessita completar uma viagem de 400 km em um tempo máximo de 4h, movendo-se a 80
km/h. Após 30 minutos de viagem, o trem quebra e fica parado por 30 minutos. Determine a velocidade
média que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto para chegar a tempo em seu destino.
a)

100 km/h

b)

120 km/h

c)

160 km/h

d)

90 km/h

Um trem necessita completar uma viagem de 800 km em um tempo máximo de 8h, movendo-se a 90
km/h. Após 60 minutos de viagem, o trem quebra e fica parado por 30 minutos. Determine a velocidade
média aproximada que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto para chegar a tempo em
seu destino.
a)

100 km/h

b)

120 km/h

c)

160 km/h

d)

109 km/h
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9.

Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, faz o percurso de Campinas até Marília,
com velocidade constante de 72 Km/h. Esse trem gasta 12s para atravessar completamente a ponte
sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é:
a)

120m

b)

88,5m

c)

90m

d)

75,5m

10. Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, faz o percurso de Campinas até Marília,
com velocidade constante de 50 Km/h. Esse trem gasta 15s para atravessar completamente a ponte
sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é:
a)

100m

b)

88,5m

c)

80m

d)

75,5m
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Gabarito
1.

C
v1 = 36km/h = 10m/s
v2 = 54km/h = 15m/s
Δt = 5min = 300s
v=

ΔS
Δt

ΔS
veículo 1 ⟶ { 10 = 300
ΔS = 3000m
ΔS
veículo 2 ⟶ { 15 = 300
ΔS = 4500m
ΔS = 1500m = 1,5km
2.

D
v1 = 18km/h = 5m/s
v2 = 72km/h = 20m/s
Δt = 3min = 180s
ΔS
v=
Δt
ΔS
veículo 1 ⟶ { 5 = 180
ΔS = 900m
ΔS
veículo 2 ⟶ { 20 = 180
ΔS = 3600m
ΔS = 2700m = 2,7km

3.

B
ΔS 2 = 62 + 82
ΔS 2 = 36 + 64
ΔS 2 = 100
ΔS = 10m
ΔS
Δt
10
0,5 =
Δt
Δt = 20s
v=

4.

A
Δ𝑆 2 = 92 + 122
Δ𝑆 2 = 81 + 144
Δ𝑆 2 = 225
ΔS = 15𝑚
Δ𝑆
Δ𝑡
15
0,6 =
Δ𝑡
Δ𝑡 = 25𝑠
𝑣=
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5.

D
Δ𝑆
Δ𝑡
90
60 =
Δ𝑡
90
Δ𝑡 =
= 1,5ℎ
60
Como o motorista gasta 30 minutos nos primeiros 30 km do trajeto e o tempo total de viagem não pode
exceder 1,5 h, então, o tempo que lhe resta para percorrer os 60 km seguintes é de 1 h.
𝑣=

6.

B
Δ𝑆
Δ𝑡
240
80 =
Δ𝑡
240
Δ𝑡 =
= 3ℎ
80
Como o motorista gasta 60 minutos nos primeiros 120 km do trajeto e o tempo total de viagem não
pode exceder 3 h, então, o tempo que lhe resta para percorrer os 120 km seguintes é de 2 h.
𝑣=

7.

B
Para resolver esse exercício, precisamos descobrir quanto o trem andou antes de ter quebrado. De
acordo com o exercício, o trem movia-se a 80 km/h e, após 30 minutos, quebrou. Fazendo o cálculo,
descobrimos que esse trem andou uma distância de 40 km. Como o conserto do trem demorou mais 30
minutos, restam apenas 3h do tempo total de viagem, para que o trem não se atrase, e uma distância de
360 km. Dessa forma, fazemos o cálculo da velocidade para a distância e o tempo restante, então,
encontramos o valor de 120 km/h. Veja o cálculo:
Δ𝑆
Δ𝑡
Δ𝑆
80 =
⟶ Δ𝑆 = 40𝑘𝑚
0,5
360
𝑣=
= 120𝑘𝑚/ℎ
3
𝑣=

8.

D
Para resolver esse exercício, precisamos descobrir quanto o trem andou antes de ter quebrado. De
acordo com o exercício, o trem movia-se a 90 km/h e, após 60 minutos, quebrou. Fazendo o cálculo,
descobrimos que esse trem andou uma distância de 90 km. Como o conserto do trem demorou mais 30
minutos, restam apenas 6,5h do tempo total de viagem, para que o trem não se atrase, e uma distância
de 710 km. Dessa forma, fazemos o cálculo da velocidade para a distância e o tempo restante, então,
encontramos o valor de 109 km/h. Veja o cálculo:
Δ𝑆
𝑣=
Δ𝑡
Δ𝑆
90 =
⟶ Δ𝑆 = 90𝑘𝑚
1,0
710
𝑣=
≅ 109 𝑘𝑚/ℎ
6,5

9.

A
72 𝐾𝑚/ℎ ÷ 3,6 = 20 𝑚/𝑠
𝑉𝑚 = 𝐿(𝑡𝑟𝑒𝑚) + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) / 𝛥𝑡
20 = 120 + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) / 12
20 . 12 = 120 + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒)
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240 − 120 = 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒)
𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) = 120𝑚
10. B
50 𝐾𝑚/ℎ ÷ 3,6 = 13,9 𝑚/𝑠
𝑉𝑚 = 𝐿(𝑡𝑟𝑒𝑚) + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) / 𝛥𝑡
13,9 = 120 + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) / 15
13,9 . 15 = 120 + 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒)
208,5 − 120 = 𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒)
𝐿 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒) = 88,5𝑚
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Movimento Uniforme
Resumo
O movimento é dito uniforme quando o módulo da velocidade escalar do móvel ou objeto é constante em
qualquer instante, ou seja, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais e intervalos de tempos
iguais. Consequentemente, a velocidade média de uma partícula, num intervalo de tempo qualquer, coincide
com a Equação Horária da Posição do MU.
Vm =

∆S
∆t

Vm = v = constante
S - So
v=
, considerando to = 0
t - to
S = So + vt
Onde:
S: Posição do móvel no instante t
𝑆𝑜 : Posição inicial do móvel (𝑡𝑜 = 0)
𝑣: Velocidade do móvel
Pelo Sistema Internacional (SI):
[𝑆] = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝑚)
[𝑡] = 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 (𝑠)
Logo, [𝑣] = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑚⁄𝑠)
Importante:

Gráficos do Movimento Uniforme
Com so valores de s e t, é possível construir o gráfico posição x tempo do movimento e o correspondente
gráfico velocidade x tempo.
Exemplo: Um móvel se desloca com velocidade constante, de acordo com a figura a seguir:

Figura 1: Móvel percorrendo no sentido positivo da trajetória e o gráfico representado.
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Com esses dados, podemos concluir o gráfico S x t do movimento:
30
25

S (m)

20

15
10
5
0
0

1

t (s)

2

3

4

5

Observe também que o móvel sofreu deslocamentos escalares iguais a 5 m em entervalos de tempos iguais
a 1 s. Portanto, podemos encontrar o valor da velocidade:
S = So + vt → 10 = 5 + v . 1
v=

𝟏𝟎 − 𝟓
𝟏

= 5m/s

Com essas informações, é possível escrevermos a equação horária que representa esse exemplo:

Analisando o movimento a partir do gráfico S x t:

O deslocamento aumenta com o decorrer do tempo.

O deslocamento diminui com o decorrer do tempo.

E para o gráfico de 𝒗 x t:
6

v (m/s)

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

t (s)
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Com esse gráfico, podemos concluir que, no Movimento Uniforme, a velocidade é representada por uma reta
paralela ao eixo dos tempos. Observe também que, podemos calcular o quanto que o móvel percorreu nesse
intervalo de tempo 𝑡 = 4 s, substituindo pela equação horária descrita anteriormente:
∆𝐒 = 𝐯 . 𝐭 → ∆𝐒 = 𝟓 . 𝟒
∆𝐒 = 𝟐𝟎𝐦
Outro ponto importante quanto ao gráfico 𝒗 x t, a área “hachurada” representa o valor numérico do
deslocamento escalar sofrido pelo móvel, no intervalo de tempo considerado.

Melhor entendimento dos Gráficos:
Para que consiga ter melhor compreensão dos gráficos s x t e 𝒗 x t do movimento uniforme (MU),
entenderemos em cada caso a seguir:
1º caso: O móvel se desloca no sentido da trajetória, com velocidade escalar constante.

2º caso: O móvel se deslolca no sentido negativo da trajetória, com velocidade constante.

Obs: Se no gráfico S x t, a reta referente ao deslocamento for paralela à reta referente ao tempo, ou seja, o
delsocamento não variar com o tempo, isso significa que o móvel está em repouso.

Concluindo
• No movimento retilíneo uniforme, o gráfico S x t é uma reta inclinada, cuja inclinação representa a
velocidade escalar do móvel, e o gráfico v x t, é uma reta paralela ao eixo dos tempos.
3
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Resumo:

No cotidiano:
Assim como o conceito de velocidade média, a velocidade escalar media instantânea é aplicada em diversos
casos, afinal quando queremos uma maior precisão ao descrever o movimento de um móvel a função
velocidade instantânea é muito mais reveladora. Um dos casos mais clássicos, de muito interesse, pois é
aplicado em diversas situações, é aquele em que a velocidade é constante, ou seja, o Movimento Uniforme. A
velocidade pode ser considerada constante em inúmeras situações, tal como a esteira de produção nas
indústrias, um carro que viaja numa estrada por um longo período de tempo sem mudar sua velocidade etc.
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Exercícios
1.

(FUVEST)Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram o Rio Tietê até o Rio
Paraná, percorrendo cerca de 1000 km. Sendo de 4 km/h a velocidade média das águas, o percurso
mencionado será cumprido pelas águas da chuva em, aproximadamente,
a) 30 dias
b) 10 dias
c) 25 dias
d) 2 dias
e) 4 dias

2.

Um projétil é disparado e atinge um alvo que se encontra a 17 m de distância do atirador. Sabendo-se
que a velocidade do disparo é de 340 m/s, determine o tempo necessário para que o atirador escute o
impacto do projétil no alvo.
a) 0,02 s
b) 0,05 s
c) 0,10 s
d) 0,20 s
e) 0,50 s

3.

(MACKENZIE) A figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento retilíneo
uniforme. O carro A, com velocidade escalar de 20 m/s, colide com o carro B no cruzamento C.
Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é:

a)

12 m/s

b)

10 m/s

c)

8 m/s

d)

6 m/s

e)

4 m/s

5

Física
4.

(FATEC) O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 80 km/h. Nos
primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km/h. Para cumprir seu objetivo, ele deve
fazer o restante do percurso com velocidade média, em km/h, de:
a) 160
b) 150
c) 120
d) 100
e) 90

5.

(Enem 2019) A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais
do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre
essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não
tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as
fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vant e como são
formadas as sobreposições frontais.

O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal
de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de
voo de 1.000 m, a uma velocidade de 50 m/s. A abertura da câmera fotográfica do vant é de 90°.
Considere tg (45°) = 1.
Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: www.nrcan.gc.ca
Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado)

Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas?
a) 40 segundos
b) 32 segundos
c) 28 segundos
d) 16 segundos
e) 8 segundos
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6.

(Enem Libras 2017) No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de
velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que
medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam
acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na
instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em
caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após
o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com
velocidade máxima parmitida de 60 km/h.

No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos,
medido pelo dispositivo é:
a) 8,3
b) 12,5
c) 30,0
d) 45,0
e) 75,0

7.

(Enem 2012) Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve
possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela
verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas
diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser
percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima
permitida é de 120 km/h. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veiculo
da empresa ande continuamente ne velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em
horas, para a realização da entrega?
a) 0,7
b) 1,4
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0
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8.

Na tabela seguinte fornece, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação à origem da
estrada em que se movimenta.
t (s)
S (m)

0,0
100

2,0
70

4,0
40

6,0
10

A função horária que fornece a posição do automóvel. Com as unidades fornecidas, é:
a) S = 100 + 30t
b) S = 70 – 15t
c) S = 100 – 15t²
d) S = 100 – 15t
e) S = 100 + 15t

9.

(Enem 2008) O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período
de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abcissas depende da maneira como essa
pessoa se desloca.

Qual a posição que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de
tempo, quando são percorridos 10 km?
a) Carroça – semana
b) Carro – dia
c) Caminhada – minuto
d) Bicicleta – minuto
e) Avião – segundo

10. (Enem 2002) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos
diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se
afirmar que um avião saindo de Quito, coando em média 800 km/h, descontando as paradas de escala,
chega a Cingapura em aproximadamente:
a) 16 horas
b) 20 horas
c) 25 horas
d) 32 horas
e) 36 horas
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Gabarito
1. B
Dados: ∆𝑆 = 1000 km; 𝑣𝑚 = 4 km/h; ∆𝑡 =?
∆S
1000
vm =
→4=
∆t
∆t
1000
∆𝑡 =
= 250 ℎ𝑜𝑟𝑎 (÷ 24) ≅ 10 dias
4
2. B
Dados: ∆𝑆 = 17 m; 𝑣𝑚 = 340 m/s; ∆𝑡 =?
∆S
17
vm =
→ 340 =
∆t
∆t
17
∆t =
= 0,05 s
340
3. A
Se há colisão no ponto C, ambos os carros chegam a esse ponto no mesmo instante, logo 𝑡𝐴 = 𝑡𝐵
Carro A → ∆SA = 50 m v = 20 m/s
∆S
50
50
v=
→ 20 =
→t=
= 2,5 s
∆t
t
20
Carro B → ∆SB = 30 m
30
v=
= 12 m/s
2,5

t = 2,5 s

4. C
O desejo é: ∆S = 40 km v = 80 km/h
Calculando seu tempo:
∆S
40
40
Vm =
→ 80 =
→ ∆t =
= 0,5 h
∆t
∆t
80
Primeiro:
∆t = 15 min =

1
h
4

Vm = 40 km⁄h → 40 =

Para completar o percurso:
1
∆t restante = 15 min = h ∆S = 30 km
4
30
vm =
= 120 km/h
1⁄
4

∆S
1
→ ∆S = 40 ∙ = 10 km
1⁄
4
4
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5. B
Analisando dois triângulos sobrepostos, temos:

1000
2000
→1=
→ L = 2000 m
L⁄
L
2
Distância percorrida pelo avião entre duas fotos:
d = 0,8 ∙ 2000 = 1600 m
tan 45° =

Portanto, o intervalo de tempo procurado é de:
𝑑
1600
𝑣 = → 50 =
𝑡
𝑡
1600
t=
= 32 seg
50
6.

C
Dados: v = 60 km⁄h ∆S = 0,5 m (÷ 1000) = 0,0005 km = 5 ∙ 10−4 km
∆𝑆
5 ∙ 10−4
𝑉𝑚 =
→ 60 =
∆𝑡
∆𝑡
5 ∙ 10−4
∆t =
≅ 8,3 ∙ 10−6 h (∙ 60) = 0,0005 min (∙ 60) = 0,03 s
60
A questão pede em milissegundos (𝑚 = 10−3 ), logo, devemos dividir o valor encontrado por 10−3 :
0,03 ÷ 10−3 = 3 ∙ 10−2 ∙ 103 = 3 ∙ 30 = 30 milissegundos

7. C
1º trecho: v1 = 80 km⁄h ∆S = 80 km
∆S
80
80
Vm =
→ 80 =
→ ∆t1 =
=1h
∆t
∆t1
80
2º trecho: v2 = 120 km⁄h ∆S2 = 60 km
60
60
120 =
→ ∆t 2 =
= 0,5 h
∆t 2
120
Tempo total: ∆𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑡1 + ∆𝑡2 = 1 + 0,5 = 1,5 ℎ
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8. D
1º passo: em t = 0 s → SO = 100 m
2º passo: encontrar o valor da velocidade
Analisando de 0s à 2s → ∆S = 70 − 100 = −30 m
∆S −30
Vm =
=
= −15 m/s
∆t
2
Substituindo essas informações em: S = So + vt
S = 100 − 15t
9. C
Uma carroça pode se locomover como uma pessoa andando, 3 km/h ou 4 km/h. Neste caso 10 km são
percorridos em menos de 4 horas e não uma semana.
Um carro pode se locomover a 60 km/h ou mais. A 60 km/h a distância de 10 km é realizada em 10
minutos e não em um dia.
Uma caminhada a 4 km/h precisa de 2 horas e meia para percorrer 10 km. E desta forma o diagrama é
compatível com esta situação.
Para a bicicleta realizar 10 km em 2,5 minutos sua velocidade deveria ser de 4 km/min = 240 km/h.
Velocidade muito alta para uma bicileta.
10 km em 2,5 segundos corresponde a 4 km/s = 14400 km/h. Um avião comercial viaja próximo de 1000
km/h.
10. C
Considerando que a Terra seja uma esfera perfeita, podemos encontrar a distância entre as cidades
usando a fórmula do comprimento da circunferência: 𝐶 = 2𝜋𝑟
Sendo 𝐶⁄2, a distância entre as cidades.
Sendo 𝑟 = 6370 km
𝐶 = 2 ∙ 3,14 ∙ 6370 = 40003,6 km
𝐶⁄ = 20001,8 km
2
∆S
20001,8
Vm =
→ 800 =
∆t
t
t = 25 h
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Termometria
Resumo
Introdução
Termologia é a parte da Física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou às
mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Estudaremos,
em Termologia, as formas pelas quais essa energia, que denominaremos energia térmica, muda de local,
propagando-se através de um meio. Estudaremos, ainda, o comportamento de um modelo teórico de gás,
denominado gás perfeito, e, dentre outras coisas, as relações existentes entre a energia térmica e a energia
mecânica.
No estudo de todos os fenômenos relativos à Termologia, sempre aparece um parâmetro muito importante,
denominado temperatura, capaz de definir o estado térmico do sistema físico estudado. Assim, iniciaremos
o nosso estudo de Termologia conceituando a temperatura e estabelecendo processos e regras usados para
sua medição.

Temperatura
Grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema.
É comum as pessoas avaliarem o estado térmico de um corpo pela sensação de quente ou frio que sentem
ao tocá-lo. Até que ponto, entretanto, podemos confiar nessa sensação? Muitas vezes pessoas diferentes em
um mesmo ambiente experimentam sensações térmicas diferentes! Note que isso ocorre porque as
sensações de quente e frio são individuais e subjetivas, dependendo do indivíduo e das condições a que ele
está sujeito.
Agora você deve estar se perguntando: como podemos avaliar fisicamente esse “quente” e esse “frio”?
Imaginemos um balão de borracha, fechado, com ar em seu interior. O ar, como sabemos, é constituído de
pequenas partículas que se movimentam em todas as direções. Agora, vamos aquecer o ar. O que acontece?
O balão estufa, aumentando de tamanho. O que provocou isso? Foi o ar em seu interior, que, ao ser aquecido,
empurrou mais fortemente as paredes elásticas, aumentando o volume do balão. Isso ocorre porque as
partículas de ar movimentam-se, possuindo certa velocidade, certa energia cinética. Quando aumentamos
a temperatura dessas partículas por aquecimento, essa energia cinética aumenta, intensificando os choques
dessas partículas com as paredes internas do balão, o que produz aumento de volume.
Assim, podemos associar a temperatura do ar à energia cinética de suas partículas, isto é, ao estado de
movimento dessas partículas.
Entretanto, o que acontece nos sólidos e nos líquidos, cujas partículas são impedidas de movimentar-se
livremente?
Nesses casos, as partículas apenas agitam-se em regiões limitadas, e esse estado de agitação aumenta com
o aquecimento, com o aumento de temperatura.
A conclusão a que podemos chegar é que, de alguma forma (vide seção 2.2), a temperatura está relacionada
com o estado de movimento ou de agitação das partículas de um corpo. Assim, como uma ideia inicial,
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podemos dizer que a temperatura é um valor numérico associado a um determinado estado de agitação ou
de movimentação das partículas de um corpo, umas em relação às outras.

Considerando que os dois recipientes contêm o mesmo tipo de gás, no recipiente 2 o estado de agitação das partículas
que compõem o gás é maior, pois estas se movimentam com maior rapidez. Assim, podemos concluir que o gás do
recipiente 2 encontra-se em uma temperatura mais elevada que o gás do recipiente 1.
Tópicos de Física – Vol. 2 – Termologia, Ondulatória e Óptica – 19ª ed – 2012.

Não confunda Temperatura com Energia e tampouco com Energia Térmica
Relembrando: temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, é apenas um número
acompanhado de sua unidade para ter-se ideia do grau de agitação das moléculas. Energia é a quantidade de
agitação dessas mesmas moléculas e energia térmica, mais conhecida como calor, é a energia que flui entre
corpos de diferentes temperaturas.

Termômetro
Considerando o que vimos anteriormente, você deve ter percebido que não temos condições de medir
diretamente a energia de agitação das moléculas de um corpo. Como podemos, então, avaliar sua
temperatura?
É simples: isso deve ser feito por um processo indireto, usando-se um segundo corpo que sofra alterações
mensuráveis em suas propriedades físicas quando do processo de busca do equilíbrio térmico com o
primeiro. A esse corpo chamamos de termômetro.
O mais conhecido é o termômetro de mercúrio.
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Há outros tipos de termômetros como os que usam resistores, gás, etc.

Escalas termométricas
Escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma
determinada temperatura. Se, por exemplo, a temperatura de um sistema A é representada pelo valor 50 e a
de um sistema B, pelo valor 20, em uma mesma escala termométrica, dizemos que a temperatura de A é maior
que a de B. Isso indica que as partículas do sistema A estão em um nível energético mais elevado que as do
sistema B.
Como uma escala termométrica é constituída por um conjunto de valores arbitrários, um mesmo estado
térmico pode ser representado em escalas termométricas diversas, por valores numéricos diferentes. Os
valores numéricos de uma escala termométrica são obtidos a partir de dois valores atribuídos previamente a
dois estados térmicos de referência, bem definidos, denominados pontos fixos.
Pontos fixos fundamentais
Pela facilidade de obtenção prática, são adotados usualmente como pontos fixos os estados térmicos
correspondentes ao gelo fundente e à água em ebulição, ambos sob pressão normal. Esses estados térmicos
costumam ser denominados ponto do gelo e ponto do vapor, respectivamente, e constituem os pontos fixos
fundamentais.
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Escala Celsius e Fahrenheit
A escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil, foi criada pelo astrônomo e físico sueco
Anders Celsius (1701-1744) e oficializada em 1742 por uma publicação da Real Academia Sueca de Ciência.
O interessante é que, originalmente, Celsius utilizou o valor 0 para o ponto de ebulição da água e o valor 100
para seu ponto de congelamento. Foi um biólogo sueco, chamado Lineu [Carl von Lineé (1707-1778)], quem
inverteu essa escala, tornando-a tal como a conhecemos hoje.
Em 1708, o físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), utilizando as ideias do astrônomo
dinamarquês Ole Römer (1644-1710), estabeleceu os pontos de referência de uma nova escala. Para o ponto
0, ele utilizou a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia e, para o ponto 100, a temperatura
do corpo humano. Somente mais tarde, quando passaram a utilizar a água como referência, observou-se que
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a sua escala assinalava 32 para o ponto do gelo e 212 para o ponto do vapor. A escala Fahrenheit de
temperaturas é utilizada principalmente nos países de língua inglesa.
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Na escala Celsius, temos 100 divisões iguais entre os pontos fixos, cada divisão correspondendo à unidade
da escala, que recebe o nome de grau Celsius, simbolizado por °C.
Na escala Fahrenheit, temos 180 divisões iguais entre os pontos fixos, sendo a unidade da escala
denominada grau Fahrenheit, simbolizado por °F.

Conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit
A que valor na escala Fahrenheit corresponde, por exemplo, 60 °C?
Para fazer a correspondência, vamos utilizar dois termômetros idênticos de mercúrio, sendo um graduado na
escala Celsius e outro, na Fahrenheit. Ao colocá-los em contato com um mesmo corpo, observamos que as
alturas de mercúrio são iguais, mas, por se tratarem de escalas distintas, os valores numéricos assinalados
são diferentes (θC e θF).
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Perceba que os intervalos de temperaturas correspondentes nos dois termômetros são proporcionais. Assim,
vale a relação:

𝜃𝑐 − 0
100 − 0
=
𝜃𝐹 − 32
121 − 32
𝜃𝑐
100
5
=
=
𝜃𝐹 − 32
180
9
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Essa equação de conversão pode ser escrita da seguinte maneira:

𝜃𝑐
5

=

𝜃𝐹 − 32
9
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Variação de temperatura
Para converter uma variação de temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit, ou vice-versa, observe
o esquema abaixo, em que comparamos essas duas escalas.
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Note que a variação em uma das escalas é proporcional à variação correspondente na outra. Assim, podemos
afirmar que:

∆𝜃𝑐
100

=

∆𝜃𝐹
180
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O zero absoluto
Imagine um sistema físico qualquer. Quando o aquecemos, sua temperatura se eleva, aumentando o estado
de agitação de suas partículas. Se o esfriamos, sua temperatura diminui porque o estado de agitação das
partículas também diminui. Se continuarmos a esfriar esse sistema, o estado de agitação das partículas
diminuirá mais e mais, tendendo a um mínimo de temperatura, denominado zero absoluto.
Zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor
estado de agitação das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo.
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No zero absoluto, ainda existe nas partículas do sistema uma quantidade finita, não nula, de energia cinética.
Essa energia é denominada energia do ponto zero.

Escala absoluta
O físico britânico William Thomson (1824-1907), mais conhecido como Lord Kelvin, foi quem verificou
experimentalmente a variação da pressão de um gás a volume constante. Por meio de uma extrapolação, ele
concluiu que a menor temperatura que aquele gás poderia atingir coincidia com a anulação da pressão.
Até chegar a essa conclusão ele realizou experiências com diferentes amostras de gases, a volume constante.
As variações de pressão foram plotadas (marcadas) em um gráfico, em função da temperatura Celsius. O
prolongamento do gráfico levou-o ao valor -273,15 °C, que foi denominado “zero absoluto”. Para facilitar os
cálculos, aproximamos esse -273 °C. A escala Kelvin, também denominada escala absoluta, tem sua origem
no zero absoluto e utiliza o grau Celsius como unidade de variação. O símbolo da unidade da escala Kelvin é
K.
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Do exposto, pode-se concluir que a equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é dada por:

𝑇(𝐾) = 𝜃(∘ 𝐶) + 273
Tópicos de Física – Vol. 2 – Termologia, Ondulatória e Óptica – 19ª ed – 2012.
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Exercícios
1.

Pernambuco registrou, em 2015, um recorde na temperatura após dezessete anos. O estado atingiu a
média máxima de 31 C, ° segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). A falta de chuvas
desse ano só foi pior em 1998 – quando foi registrada a pior seca dos últimos 50 anos, provocada pelo
fenômeno “El Niño”, que reduziu a níveis críticos os reservatórios e impôs o racionamento de água.
Novembro foi o mês mais quente de 2015, aponta a APAC. Dos municípios que atingiram as
temperaturas mais altas esse ano, Águas Belas, no Agreste, aparece em primeiro lugar com média
máxima de 42 C°
Fonte: g1.com.br.

Utilizando o quadro abaixo, que relaciona as temperaturas em °C (graus Celsius), °F (Fahrenheit) e K
(Kelvin), podemos mostrar que as temperaturas médias máximas, expressas em K, para Pernambuco
e para Águas Belas, ambas em 2015, foram, respectivamente,

a) 300 e 317.
b) 273 e 373.
c) 304 e 315.
d) 242 e 232.
e) 254 e 302.
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2.

Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 C.
Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a:

3.

a)

212

b)

346

c)

482

d)

523

Frente fria chega a São Paulo. Previsão para

Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta-feira e a máxima, no
sábado, na escala Fahrenheit, foram, respectivamente:

4.

a)

9 e 33,8.

b)

9 e 68.

c)

36 e 9.

d)

68 e 33,8.

e)

68 e 36.

O gráfico indicado a seguir representa a relação entre a temperatura medida numa escala X e a mesma
temperatura medida na escala Celsius.

Para a variação de 1,0 °C, o intervalo observado na escala X é:
a)
b)
c)
d)
e)

1ºX
1,5ºX
2ºX
2,5ºX
3,5ºX
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5.

Quando se mede a temperatura do corpo humano com um termômetro clínico de mercúrio em vidro,
procura-se colocar o bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais próximas do interior do
corpo e manter o termômetro assim durante algum tempo, antes de fazer a leitura. Esses dois
procedimentos são necessários porque:
a) o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque demanda
sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive.
b) é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque
demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se
efetive.
c) o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso
evitar a interferência do calor específico médio do corpo humano.
d) é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque
o calor específico médio do corpo humano é muito menor que o do mercúrio e o do vidro.
e) o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso
reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo.

6.

Para medirmos a temperatura de um objeto, utilizamos principalmente 3 escalas termométricas:
Celsius °C), Fahrenheit (°F) e Kelvin (K). A relação entre elas pode ser vista no quadro abaixo.

Utilizando a escala como referência, podemos dizer que 0°C e 50°C equivalem, em Kelvin, a?
a) 212 e 273.
b) 273 e 373.
c) 212 e 32.
d) 273 e 37.
e) 273 e 323.
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7.

O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação
por muitos anos, publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 21.07.2002.
“Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um
fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os
fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em
vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de – 321°, o corpo é levado para um tanque de
nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo.”
O Estado de S. Paulo

Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado de – 321°
esteja correto e que pertença a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi
usada a escala

8.

9.

a)

Kelvin, pois trata-se de um trabalho cientifico e esta e a unidade adotada pelo Sistema
Internacional.

b)

Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala.

c)

Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura.

d)

Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para a indicação de temperatura.

e)

Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada
oficialmente no Brasil.

Um termômetro com defeito está graduado na escala Fahrenheit, indicando 30 °𝐹 para o ponto de fusão
do gelo e 214 °𝐹 para o ponto de ebulição da água. A única temperatura neste termômetro medida
corretamente na escala Celsius é
a)

158.

b)

86.

c)

122.

d)

50.

e)

194.

Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala
Fahrenheit como referência para medidas da temperatura. Considerando-se que quando um
termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32°F, essa temperatura corresponde ao ponto de
gelo, e quando assinala 212°F, trata-se do ponto de vapor. Em um desses países, um turista observou
que um termômetro assinalava temperatura de 74,3°F. Assinale a alternativa que apresenta a
temperatura, na escala Celsius, correspondente à temperatura observada pelo turista.
a)

12,2 °C.

b)

18,7 °C.

c)

23,5 °C.

d)

30 °C.

e)

33,5 °C.
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10. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperaturas. Os mais
comuns baseiam-se na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido em um
tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Num termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a
coluna deste líquido “sobe” cerca de 2,7 cm para um aquecimento de 3,6 °C. Se a escala termométrica
fosse a Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6°F, a coluna de mercúrio “subiria”:
a) 11,8 cm.
a) 3,6 cm.
b) 2,7 cm.
c) 1,8 cm.
d) 1,5 cm.
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Gabarito
1. C
Para a resolução da questão, basta passar as temperaturas médias da escala Celsius para a escala
Kelvin.
Para a média do estado de Pernambuco:
𝑇1 = 31 + 273 ∴ 𝑇1 = 304𝐾
Para Águas Belas, a temperatura média foi:
𝑇2 = 42 + 273 ∴ 𝑇2 = 315𝐾
2. D
A transformação da escala Celsius em Kelvin é realizada pela equação:
K = C + 273

Assim, para a temperatura de 250 C :

K = 250 + 273  K = 523 K
3. B

4. B

12
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5. B
Por meio da transpiração, a pele regula a temperatura interna do corpo humano. Assim, para obter o valor
dessa temperatura, devemos introduzir o termômetro em uma das aberturas do corpo, como, por
exemplo, a boca. O termômetro deve ficar algum tempo em contato com o corpo para que haja
transferência de calor e possa proporcionar o equilíbrio térmico entre o mercúrio (do termômetro) e o
interior desse corpo humano.
6. E
Usando a expressão que relaciona as escalas termométricas Celsius e Kelvim, vem:

7. C
O menor valor de temperatura na escala Celsius é -273ºC e na escala Kelvin é o zero absoluto.
8. D
Aplicando a equação de conversão:
T − 30
T − 32
T − 30 T − 32
=

=
 46 T − 1.472 = 45 T − 1.350  T = 122 F.
214 − 30 212 − 32
46
45
Transformando para C :
TC 122 − 32
=
 TC = 50 C.
5
9
9. C

10. E
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Fordismo e Toyotismo
Resumo
Para obter maior lucratividade, a indústria passou a aperfeiçoar as formas de trabalho e produção. É nesse
contexto que surgem os modelos produtivos, que consistem em um método de racionalização da produção.
O Fordismo (1914) e o Toyotismo (1970) são os dois modelos produtivos estudados pela Geografia, pois eles
transcendem a organização da fábrica.

Fordismo (início do século XX)
O engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor (1856-1915), visando a aumentar a eficiência produtiva,
estudou tempos e movimentos de operários e máquinas na linha de produção. Seus estudos ficaram
conhecidos como Taylorismo.
Henry Ford (1863-1947) já desenvolvia sua linha de montagem para aumentar sua produção, quando ouviu
falar das ideias de Taylor. Impressionado, Ford contratou o engenheiro para trabalhar na sua fábrica. O
Fordismo nasce dessa associação entre as ideias de Taylor e a prática de Ford. Por isso, o Fordismo também
é chamado de Fordismo-Taylorismo. São características do Fordismo:
• Linha de montagem: É a famosa esteira de produção retratada no filme Tempos Modernos.
•

Trabalho especializado (repetitivo): É a pura aplicação das ideias de Taylor. Quanto menor fosse a
tarefa executada pelo trabalhador, mais eficiente ele poderia ser. Com o tempo, a tendência era se
tornar um especialista naquela tarefa.

•

Padronização: A repetição das tarefas exigia uma padronização da produção.

•

Mão de obra alienada: O trabalhador executava apenas uma tarefa e não conhecia todo o método de
produção, apenas a sua função.

•

Produção concentrada: Espacialmente, a fábrica fordista era concentrada em um local, produzindo e
armazenando (estoques lotados) tudo no mesmo espaço. A concentração espacial reunia no mesmo
espaço milhares de trabalhadores, o que facilitava a ação de sindicatos, por isso, a pressão sindical
era muito forte.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ford_assembly_line_-_1913.jpg
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Toyotismo (final do século XX)
O modelo de produção toyotista foi idealizado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno e difundido pelo mundo a partir
de 1970. O Toyotismo, também conhecido como sistema flexível ou pós-fordista, foi desenvolvido em uma
fábrica de automóveis da Toyota, no Japão, buscando atender às especificidades da produção e do território
japonês. Todavia, suas características despontaram como alternativa ao Fordismo, que enfrentava sua crise
na década de 1970. São características do Toyotismo:
• Produtos pouco duráveis: A durabilidade foi um problema para o Fordismo. Nesse sentido, a lógica
do Ciclo de Obsolescência Programada, em que os produtos possuem uma data de “validade”, foi
fundamental para superar as limitações do consumo fordista.
• Diversificação: A produção diversificada, com muitas opções, buscando atender às características
de cada mercado, foi importantíssima para oferecer uma maior variedade de produtos.
• Just in time: Seguindo a lógica acima, produzir de acordo com a demanda e gosto do mercado
permitiu reduzir os estoques e a possibilidade de perdas produtivas.
• Mão de obra qualificada: Outra característica que possibilitava o amplo desenvolvimento desse
modelo. Com uma mão de obra altamente educada e qualificada, toda melhoria no processo
produtivo poderia ser mais rapidamente incorporada, ao mesmo tempo que esses trabalhadores
contribuíam para esse progresso.

Diferença do fluxo de produção industrial fordista-taylorista e toyotista

Assista o QQD sobre esse assunto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Rpwn5duYKVo
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Exercícios
1.

(Enem 2014 PPL) A introdução da organização científica taylorista do trabalho e sua fusão com o
fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da racionalização capitalista do processo
de trabalho ao longo de várias décadas do século XX.
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009
(adaptado).

O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no processo
produtivo industrial que, para tanto,

2.

a)

adota estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando as terceirizações.

b)

requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para as oscilações da demanda.

c)

procede à produção em pequena escala, mantendo os estoques baixos e a demanda crescente.

d)

decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na construção do
produto.

e)

outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho para que eles definam o ritmo de
execução de suas tarefas.

(Enem 2016 2 aplicação)

THAVES. Jornal do Brasil, 19 fev. 1997 (adaptado).

A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra
nela inserida:
a) Ampliação da jornada diária.
b) Melhoria da qualidade do trabalho.
c) Instabilidade nos cargos ocupados.
d) Eficiência na prevenção de acidentes.
e) Desconhecimento das etapas produtivas.
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3.

4.

Os trabalhadores que construíam seus carros Modelo N, predecessor do Modelo T, dispunham as peças
e partes numa fileira no chão, punham-nas em trilhos deslizadores e arrastavam-nas, ajustando umas
às outras. Mais tarde, o dinamismo do processo tornou-se mais sofisticado. Ford dividiu a montagem
do Modelo T em 84 passos discretos, por exemplo, treinando cada um de seus operários em executar
apenas um dos passos. Contratou também o especialista em estudos de movimento, Frederick Taylor,
para tornar a execução ainda mais eficiente. Nesse meio tempo, construiu máquinas que poderiam
estampar as partes automaticamente e muito mais rapidamente do que o mais ágil dos trabalhadores.
Com base no texto, a produção fordista tem por característica a
a)

flexibilização da produção.

b)

produção padronizada.

c)

produção por demanda.

d)

utilização de trabalho escravo.

e)

valorização do trabalho artesanal.

(UEL 2014) No início do século XX, o desenvolvimento industrial das cidades criou as condições
necessárias para aquilo que Thomas Gounet denominou "civilização do automóvel". Nesse contexto,
um nome se destacou, o de Henri Ford, cujas indústrias aglutinavam contingentes de trabalhadores
maiores que o de pequenas cidades com menos de 10.000 habitantes. O nome de Ford ficou marcado
pela forma de organização de trabalho que propôs para a indústria.
Com base nos conhecimentos sobre a organização do trabalho nos princípios propostos por Ford,
assinale a alternativa correta.
a)

A organização dos sindicatos de trabalhadores dentro da fábrica transformou-os em
colaboradores da empresa.

b)

A implantação da produção flexível de automóveis garantiu uma variedade de modelos para o
consumidor.

c)

A produção em massa foi substituída pela de pequenos lotes de mercadorias, a fim de evitar
estoques de produtos.

d)

O método de Ford potencializou o parcelamento de tarefas, largamente utilizado por Taylor.

e)

Para obter ganhos elevados, a organização fordista implicava uma drástica redução dos salários
dos trabalhadores.
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5.

(Enem 2012 PPL) Outro importante método de racionalização do trabalho industrial foi concebido
graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. Uma de
suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e
das máquinas atingisse seu patamar máximo. Para tanto, ele acreditava que estudos científicos
minuciosos deveriam combater os problemas que impediam o incremento da produção.
Taylorismo e Fordismo. Disponível em www.brasilescola.com. Acesso em: 28 fev. 2012.

O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no início do século XX,
produzindo transformações na organização da produção e, também, na organização da vida social. A
inovação técnica trazida pelo seu método foi a

6.

a)

utilização de estoques mínimos em plantas industriais de pequeno porte.

b)

cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios.

c)

produção orientada pela demanda enxuta atendendo a específicos nichos de mercado.

d)

flexibilização da hierarquia no interior da fábrica para estreitar a relação entre os empregados.

e)

polivalência dos trabalhadores que passaram a realizar funções diversificadas numa mesma
jornada.

(Enem 2013) “Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior
controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é
muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente
descentralizado e o poder sobre o trabalhador, mais direto.”
SENNETT, R. A corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado).

Comparada à organização do trabalho característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de
tempo analisada no texto pressupõe que

7.

a)

as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais.

b)

as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico.

c)

os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional.

d)

as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional.

e)

os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho.

(Enem 2017) A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral
de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o
comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais
apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas.
RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Olhares geográficos:
modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012 (adaptado).

Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a
a)

saturação do setor secundário.

b)

ampliação dos direitos laborais.

c)

bipolarização do poder geopolítico.

d)

consolidação do domínio tecnológico.

e)

primarização das exportações globais.
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8.

(Enem 2016) A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de
capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital do que resulta a
permanência da má distribuição da renda: exemplificando mais uma vez, os vendedores de
refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just in time dos
fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do
trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular-digital com o
puro uso da força de trabalho.
OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Campinas Boitempo, 2003.

Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível
explicar essas transformações pelo(a)

9.

a)

crise bancária e o fortalecimento do capital industrial.

b)

inovação toyotista e a regularização do trabalho formal.

c)

impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva.

d)

emergência da globalização e a expansão do setor secundário.

e)

diminuição do tempo de trabalho e a necessidade do diploma superior

(Enem 2015) No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema
presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais,
unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse
sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa.
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado).

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em:
a)

Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral.

b)

Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais.

c)

Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados.

d)

Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal.

e)

Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego.
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10. (Enem 2013) Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise
de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator:

Disponível em: http://ensino.univates.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado).

a)

Origem da matéria-prima.

b)

Qualificação da mão de obra.

c)

Velocidade de processamento.

d)

Necessidade de armazenamento.

e)

Amplitude do mercado consumidor.
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Gabarito
1.

D
A racionalização da produção em larga escala levou à decomposição da produção em tarefas simples e
repetitivas, para que qualquer trabalhador pudesse executá-la, ao mesmo tempo que buscava máxima
eficiência.

2.

E
A organização interna fordista/taylorista é caracterizada pela adoação da linha de montagem e
especialização do trabalho a partir da fragmentação das tarefas. Um dos impactos da divisão e
especialização do trabalho é que o operário não conhece a totalidade ou o conjunto das etapas
produtivas.

3.

B
As principais características do Fordismo são: linha de montagem e a produção padronizada.

4.

D
O Fordismo apoiou-se na concepção de Taylor, caracterizando-se pela divisão do trabalho nas fábricas,
cuja produção é gerenciada pelo sistema Just-in-case que busca ampliar o estoque dos produtos para
quando a demanda surgir.

5.

B
O Taylorismo compreende um sistema de organização industrial desenvolvido no final do século XIX e
início do século XX com o objetivo de maximizar a produção. Seus objetivos são: utilização de métodos
de padronização da produção para evitar o desperdício produtivo, cronometragem do tempo
possibilitando maior controle e a adoção de métodos para evitar a fadiga dos trabalhadores.

6.

E
O trecho de apoio aponta para a questão do trabalho em um contexto flexível, ou seja, o trabalho no
contexto toyotista, em que o trabalhador, muitas das vezes, não necessita ir à fábrica para trabalhar,
como ocorre em um contexto fordista-taylorista, pois era o local de produção e, por sua vez, de controle
do ritmo de produção através da linha de montagem. No Toyotismo, o trabalhador pode exercer suas
funções remotamente. Desse modo, o empregador não mais exerce controle sobre o processo produtivo,
mas sim sobre os resultados apresentados pelo trabalhador através de metas pré-estabelecidas.

7.

D
Hoje, o desenvolvimento tecnológico é a principal vertente de crescimento econômico e está associado
aos tecnopolos, universidades e setores de pesquisa das empresas, onde se encontra a mão de obra
característica do modelo toyotista, a mão de obra qualificada e polivalente. Nesse sentido, os países
desenvolvidos perdem as suas indústrias para países em que a mão de obra é mais barata, numerosa e
pouco qualificada, porém, não deixam de desenvolver a tecnologia e, por isso, não perdem a posição de
centro de comando.

8.

C
O texto fala sobre o processo de desenvolvimento de novas lógicas de tecnologia e de localização
industrial, típica do toyotismo e da terceira revolução industrial. Outro ponto bastante claro no texto é o
fato da modernização industrial não ter promovido uma distribuição de renda e nem uma alteração das
formas de trabalho. O enunciado pede os processos que geraram a situação descrita, logo, o advento de
novas tecnologias e a reestruturação da indústria e da forma de produzir, constantemente atendendo à
demanda de mercado.
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9.

E
A questão trata do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A
mensagem do texto é de crítica em relação ao modelo que, ao criar possibilidades de substituição de
mão de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego, o modelo toyotista de produção
industrial.

10. D
Observando-se as duas imagens, é possível notar que a diferença entre elas é a necessidade ou não de
estoque. No modelo 1, o armazenamento é originado pela produção em massa, característica do modelo
fordista-taylorista de produção, enquanto no modelo 2, a produção ocorre quando é requerida, eliminando,
assim, os estoques, característica essa que corresponde ao modelo toyotista de produção (just in time).
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Revoluções industriais
Resumo
A Revolução Industrial consiste em uma mudança radical no modo de transformar a matéria. Ela ocorre a
partir da invenção de ferramentas que otimizaram a produção de certos gêneros sendo que, posteriormente,
essas ferramentas foram se tornam máquinas, ou seja, objetos que o homem comanda a ação, e que fazem
as mesmas funções que ele, só que de maneira mais rápida e constante. As revoluções industriais indicam,
portanto, novas formas de produzir, alterando a organização espacial, o mundo do trabalho e as dinâmicas
locais dadas até então. A constante evolução técnica e diversas outras características permitem dividir esse
processo em três ou quatro fases, as quais começaremos estudando agora.

Primeira Revolução Industrial (1789 até metade do século XIX)
A Primeira Revolução Industrial deriva de um momento caracterizado pela mudança dos processos
artesanais (produção manual sem uso de máquinas) para as maquinofaturas (intenso uso de máquinas no
processo de fabricação). Ela aconteceu na Inglaterra, sendo este o país que saiu à frente do processo
industrial. A Inglaterra passava por um período de estabilidade política, e era uma grande exportadora de
tecidos, o que permitiu o desenvolvimento de pequenas e médias fábricas para otimizar a produção têxtil.
Além disso, ela tinha o controle de diversos portos e navios, que permitiram escoar a produção e ampliar o
mercado consumidor de seus produtos. Ela contava com a matéria prima de seu território e de suas colônias.
Nesse sentido, o carvão mineral, substituindo a queima de madeira, serviu como o combustível principal para
as máquinas a vapor desenvolvidas. Essas máquinas permitiram aumentar a produtividade diminuindo o
custo de produção, causando uma crise no sistema artesanal.
Os fatores de localização da indústria eram muito regulados pela disponibilidade de matéria prima, dada a
dificuldade do desenvolvimento dos transportes naquele período. Diz-se que o modelo produtivo da primeira
revolução industrial, ou seja, o modo, a forma de se produzir e organizar a produção, ficou conhecido como
padrão manchesteriano. Sobre isto, é importante destacar que não é propriamente um modelo produtivo, mas
uma característica das fábricas na cidade de Manchester, Reino Unido.

Portal do professor – MEC. Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1639
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Segunda Revolução Industrial (1850 até a metade do século XX)
A Segunda Revolução Industrial é a evolução produtiva dessa primeira fase, com a incorporação de um
modelo produtivo - Fordismo. Ela ocorreu no final do século XIX, e contou com países como Japão, EUA,
Alemanha, Inglaterra e França, dada as transformações vividas na geopolítica mundial ao longo dos anos.
Podemos diferenciá-la da primeira, pelo uso do petróleo como principal combustível. Sobre isso é importante
frisar que, embora o petróleo e a eletricidade sejam símbolos da Segunda Revolução Industrial, o carvão
mineral nunca deixou de ser usado. Ainda hoje, o petróleo e o carvão mineral são os combustíveis fósseis
mais utilizados no mundo. De qualquer forma, o motor a combustão possibilitou o surgimento de novos
produtos e um exponencial crescimento da produção. Além disso, as fábricas e indústrias começaram a se
tornar mais complexas, com destaque para as indústrias siderúrgicas, que transformavam o metal em aço, e
nas indústrias automobilísticas.
Sobre os fatores locacionais, é importante frisar que as indústrias naquele período eram enormes, pois
possuíam em si todas as etapas do processo de produção. Contava também com as vilas operárias onde
moravam os trabalhadores, muito próximas das fábricas, o que, somado aos níveis de exploração do trabalho,
facilitava a formação de sindicatos e movimentos trabalhistas.

Terceira Revolução Industrial (a partir da década de 1960 e 1970)
A Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica-Informacional, tem
início em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Surge no Vale do Silício, Califórnia, Estados
Unidos. Esse é um importante tecnopolo americano, que abriga grandes empresas do setor de informática e
telecomunicações. Essa fase corresponde ao processo de inovações tecnológicas e informacionais na
produção e é responsável pela integração entre a ciência, a tecnologia e a informação.
Nesse aspecto, a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novas tecnologias possibilita às empresas
desenvolverem novos produtos, obtendo maior lucratividade. Essas empresas reinvestem parte dos lucros
em P&D, gerando um ciclo que os países não desenvolvidos e outras empresas não conseguem superar com
facilidade.
Na atualidade, possuir indústria não é mais sinônimo de riqueza, e sim a capacidade de desenvolver
tecnologia. É acompanhada de um processo de desconcentração industrial, em que a indústria, possibilitada
pela evolução nos transportes e comunicações, passa a buscar vantagens competitivas em países até então
subdesenvolvidos. Esse processo de desconcentração é muitas vezes denominado redistribuição da
territorialização da indústria. Com a industrialização desses países e respectivo crescimento econômico eles
passam a ser denominados emergentes. Entre tanto, a evolução industrial não parou por aí.

Conhecimento Científico: Disponível em: https://conhecimentocientifico.r7.com/como-a-terceira-revolucao-industrial-mudou-omundo-e-as-relacoes-humanas/
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Quarta Revolução Industrial (atualmente – período ainda debatido)
A Quarta Revolução Industrial tem início nos anos 2010, caracterizada principalmente pelo uso da Internet
das Coisas (IOT), impressão 3D e inteligência artificial. É importante destacar que ainda não é consenso entre
os estudiosos a existência dessa quarta fase. No Fórum Econômico Mundial, realizado em 2016, na cidade
de Davos, Suíça, a Quarta Revolução Industrial foi muito debatida, especialmente o fato de que, após a crise
de 2008, muitos países adotaram políticas protecionistas muito fortes, o que dificulta a expansão dessa fase.
Ela também é conhecida como Indústria 4.0.
É importante destacar que essa revolução é marcada pela evolução dos sistemas digitais e tecnologias da
revolução anterior, a qual ocasionará mudanças tão profundas que é considerada uma nova revolução
industrial, sendo a mais perceptível delas a automatização total das fábricas. Parece existir um consenso que
as repercussões dessa revolução impactarão as mais diversas esferas. Ela chegará até os lugares mais
distantes do planeta, afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, impactarão a segurança geopolítica,
além de carregar consigo novas questões e debates éticos.
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Exercícios
1.

(Enem 2015) Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos
cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação
noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela
marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e
descanso - todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente.
SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará: Secult-CE. 2001 (adaptado).

Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a

2.

a)

melhoria da qualidade da produção industrial.

b)

redução da oferta de emprego nas zonas rurais.

c)

permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários.

d)

diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas.

e)

ampliação do período disponível para a jornada de trabalho.

“Segundo Braverman: O mais antigo princípio inovador do modo capitalista de produção foi a divisão
manufatureira do trabalho [...] A divisão do trabalho na indústria capitalista não é de modo algum
idêntica ao fenômeno da distribuição de tarefas, ofícios ou especialidades da produção [...].”
BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. Tradução Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p. 70.

Com base no texto, o que difere a divisão do trabalho na indústria capitalista das formas de distribuição
anteriores do trabalho é
a)

A formação de associações de ofício que criaram o trabalho assalariado e a padronização de
processos industriais.

b)

A realização de atividades produtivas sob a forma de unidades de famílias e mestres, o que
aumenta a produtividade do trabalho e a independência individual de cada trabalhador.

c)

O exercício de atividades produtivas por meio da divisão do trabalho por idade e gênero, o que leva
à exclusão das mulheres do mercado de trabalho.

d)

O controle do ritmo e da distribuição da produção pelo trabalhador, o que resulta em mais riqueza
para essa parcela da sociedade.

e)

A subdivisão do trabalho de cada especialidade produtiva em operações limitadas, o que conduz
ao aumento da produtividade e à alienação do trabalhador.
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3.

(Fuvest 2017)

Ronald Findlay e Kevin O’Rourke. Power and Plenty: Trade,War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton:
Princeton University Press, 2007. Adaptado.

Com base na tabela, é correto afirmar:

4.

a)

A industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a Primeira
Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterada durante a Segunda Revolução
Industrial.

b)

Os países do Sul e do Leste da Europa apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos
dos países do Norte da Europa e dos Estados Unidos durante a Segunda Revolução Industrial.

c)

A Primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido, acompanhado em menor grau
pela Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a Segunda Revolução Industrial.

d)

Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII acompanharam o
movimento geral de industrialização do Atlântico Norte ocorrido na segunda metade do século XIX.

e)

O Japão se destacou como o país asiático de mais rápida industrialização no curso da Primeira
Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, durante a Segunda Revolução Industrial.

(Enem 2016 PPL) A Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos EUA,
período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a
alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela
produção em série.
MERLO, A. R. C.; LAPIS, N. L. A saúde e os processos de trabalho no capitalismo: reflexões na interface da psicodinâmica do
trabalho e da sociologia do trabalho. Psicologia e Sociedade, n. 1, abr. 2007.

De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço
geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a
a)

proliferação de pequenas e médias empresas, que se equiparam com as novas tecnologias e
aumentaram a produção, com aporte do grande capital.

b)

técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada
trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo.

c)

passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se,
principalmente, na produção têxtil destinada ao mercado interno.

d)

independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas
entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados.

e)

constituição de uma classe de assalariados, que possuíam como fonte de subsistência a venda
de sua força de trabalho e que lutava pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas.
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5.

(Enem 2016) Quanto mais complicada se tomou a produção industrial, mais numerosos passaram a
ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram de importância
fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia
ser organizado de uma forma: tornando-os disponíveis a compra. Agora eles tinham que ser
organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de
mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante
a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes.
POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000 (adaptado).

A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a

6.

7.

a)

expansão das terras comunais.

b)

limitação do mercado como meio de especulação.

c)

consolidação da força de trabalho como mercadoria.

d)

diminuição do comércio como efeito da industrialização.

e)

adequação do dinheiro como elemento padrão das transações.

Diversos estudiosos têm atribuído o atual estágio de consolidação do espaço mundial
economicamente globalizado aos avanços científicos e tecnológicos. A integração efetiva entre
ciência, tecnologia e produção teve início em meados do século XX e, em um curto intervalo de tempo,
grande parte das descobertas cientificas foi transformada em inovações tecnológicas. Essa fase
produtiva, à qual o texto se refere, é denominada:
a)

Globalização.

b)

Segunda Revolução Industrial.

c)

Taylorismo.

d)

Primeira Revolução Industrial.

e)

Terceira Revolução Industrial.

Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial (FEM), escreveu, em artigo publicado na
“Foreign Affairs”, que:
A 1a revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e
o meio do século XIX. A 2a revolução industrial usou a eletricidade para criar produção em massa a
partir do meio do século XIX. A 3a revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação
para automatizar a produção na segunda metade do século XX. Agora, no século XXI, a 4a revolução
industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica.
Disponível em: https://tinyurl.com/y72sm8v5> Acesso em: 17.09.2018. Adaptado.

De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor
caracteriza-se por
a)

redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do fordismo.

b)

viagens interespaciais e pelo grande emprego de carvão mineral.

c)

cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do taylorismo.

d)

computadores a válvula e pela utilização de linhas de produção.

e)

internet móvel e pela inteligência artificial.
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8.

(Enem 2019) No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a
algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade
produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma
mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior.
HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005 (adaptado).

A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a

9.

a)

associação sindical.

b)

participação eleitoral.

c)

migração internacional.

d)

qualificação profissional.

e)

regulamentação funcional.

“A Nissan inventa o automóvel à la carte”
“O sistema Answer, [...] é um sistema de informática de ponta que coordena a produção e a venda [...]
isso significa que a fábrica produz carros ‘já comprados’, e que a fabricação se aproxima de uma
produção segundo a demanda”.
La Courrier Internacional apud Becouche, 1995.

O texto sugere que
a)

O modelo fordista trabalha sem estoques e com defeito zero.

b)

O nosso modelo industrial está centrado nas indústrias petroquímicas e automobilísticas.

c)

Entramos na terceira revolução industrial, centrada na produção flexível, modelo Just in time,
viabilizado pela ciência, a tecnologia e a informação.

d)

A produção de carros nos países desenvolvidos se faz por encomendas.

e)

A indústria automobilista japonesa baseada no just in time conquistou os mercados mundiais.

10. A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos (Microsoft,
Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras), sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha
conhecimento. Para essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de
uso de um software tem sido considerado suficiente, como permissão consentida, para que essas
companhias possam utilizar informações sem autorização explicita ou formal.
(Hindenburgo Pires. "Indústrias globais de vigilância em massa”. In: Floriano J. G. Oliveira et ai (orgs.). Geografia urbana,
2014. Adaptado.)

As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem estabelecer padrões
que interessam, particularmente, às grandes empresas. A “vigilância alienada" abordada pelo excerto,
bem como o emprego do geomarketing, contribui para
a)

alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital.

b)

orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda.

c)

coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.

d)

fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.

e)

estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário.
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Gabarito
1.

E
Dominar a luz foi um passo fundamental para superar o tempo da natureza. Com o sucessivo avanço
das técnicas de iluminação noturna, foi possível “colonizar” a noite. Esse processo, concomitantemente
ao desenvolvimento capitalista, permitiu cada vez mais usar o período noturno para o trabalho humano,
aumentando a jornada de trabalho e a produtividade.

2.

E
A divisão do trabalho tem como intencionalidade a desarticulação do conhecimento do trabalhador
acerca do produto. As operações limitadas compõem uma domesticação do corpo do trabalhador.

3.

C
A questão trabalha análise de tabela e relacionamento com a Revolução Industrial. O pioneirismo inglês
é amplamente conhecido, contudo, o destaque da Bélgica também foi bastante importante. Os dados
mostram exatamente isso, não necessitando de prévios conhecimentos específicos.

4.

B
O fordismo, modelo de produção traduzido pela divisão do trabalho dentro do ambiente fabril e pela linha
de montagem, é típico da Segunda Revolução Industrial.

5.

C
A consolidação do capitalismo industrial provocou mudanças importantes na organização da sociedade,
a exemplo da divisão social em classes (burguesia e proletariado), a acumulação de capital através da
elevação dos lucros, a propriedade privada dos meios de produção e a difusão do trabalho assalariado.

6. E
A Terceira Revolução Industrial ou revolução tecnocientífica inicia o período conhecido como meio
técnico-científico-informacional cujas tecnologias voltadas à comunicação, informação, robótica, química
fina, microeletrônica, computação, dentre outras, imprimem maior dinamismo na logística e integração
mundial, condição essencial para que a globalização se configure.
7. E
Tema de debates no Fórum Econômico Mundial de Davos na Suíça nos últimos anos, a 4ª Revolução
Industrial já avança nos países desenvolvidos centrais como Estados Unidos, Japão e Alemanha, bem
como na principal potência emergente, a China. É caracterizada por avanços na fronteira da ciência com
destaque para as inovações tecnológicas nas áreas de nanotecnologia e biotecnologia. As aplicações
são múltiplas: informática, telecomunicações, química, física, medicina e engenharia.
8. D
A expansão da capacidade produtiva e a renovação das condições de acumulação citadas no texto,
sugerem maior tecnificação da produção o que demanda, por sua vez, maior qualificação para que haja a
inserção do profissional no mercado de trabalho.
9. C
O trecho citado na questão aponta para uma produção de acordo com a procura, ou seja, a demanda
definindo a oferta, o que é chamado de just in time, uma das características do modelo produtivo industrial
toyotista, que surge em um contexto de Terceira Revolução Industrial.
10. A
As informações geradas permitem que a engenharia social trace o perfil dos usuários que, ao serem
repassados para as grandes empresas, formam o perfil dos consumidores. Essa característica da
produção atualmente pode ser associada a Quarta Revolução Industrial.

8

História
Crise do Feudalismo e Formação dos Estados Nacionais
Resumo
Para compreendermos a formação dos Estados Nacionais, é necessário que olhemos para a Baixa Idade
Média, período de crise do feudalismo, e que compreendamos os fatores que contribuíram para a
transformação do mundo feudal e o advento da Idade Moderna.

A Baixa Idade Média: Colapso
Apesar das invasões húngaras, árabes e vikings se manterem ao longo dos séculos IX e X, em comparação
com as disputas territoriais do início da Alta Idade Média, a Europa vivia neste momento uma fase muito
mais segura. As alianças realizadas entre os feudos e a proteção dos cavaleiros garantiu uma maior
estabilidade para os senhores e servos. No entanto, a condição estável e a redução dos saques e invasões
garantiram também um crescimento demográfico neste período. Este aumento da população proporcionou
um inchaço dos feudos, que não conseguiu proporcionar alimentação para todas as pessoas e ainda
precisava se esforçar cada vez mais para submeter tantos servos aos tributos e opressões.
Apesar de inovações técnicas terem facilitado a produção agrícola neste período, como os moinhos
hidráulicos, os arados de ferro e as técnicas de rotação de cultura, essas novidades foram insuficientes para
garantir uma produção que atendesse as necessidades da população desses séculos. Este cenário, portanto,
provocou um deslocamento de massas de camponeses e cavaleiros que, expulsos de suas terras, passaram
a vagar entre feudos ou a vadiar em busca de trabalhos temporários e pequenos saques. Nessa conjuntura,
apesar de muitos ainda vagarem pelos bosques e terras vazios, outros decidiram se aventurar nas antigas
ruínas do Império Romano e reocupar as cidades abandonadas.
Esse processo de crescimento demográfico e de êxodo marcou o início da Baixa Idade Média e deu origem
ao que conhecemos como a crise do feudalismo. Tendo em vista esse cenário, que além da miséria europeia
ainda contava com a expansão árabe, um movimento religioso com apoio da nobreza surgiu tentando
conciliar soluções para os dois problemas. As chamadas Cruzadas, portanto, tinham
como objetivo reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém (dominada pelos turcos
desde o século VII), expandir a fé cristã, penetrar novamente o catolicismo romano
no Império Bizantino e, por fim, resolver o problema do crescimento demográfico e
da miséria que se instalou na Europa. Ainda que as cruzadas não tenham
solucionado muitos desses problemas, sobretudo o da quantidade de miseráveis
vagantes, ela acabou abrindo caminhos para outras questões. As marchas
cruzadistas além de reconquistarem novos territórios, também foram fundamentais
para a abertura de antigas rotas comerciais, dominadas pelos árabes, pelo
estabelecimento de postos comerciais, que garantiram um ressurgimento das
cidades e, enfim expandiram a fé cristã.
Uma outra importante conquista das cruzadas também foi a retomada das rotas comerciais do mediterrâneo,
dominada pelos muçulmanos desde o século VIII, isolando a Europa. As cruzadas, portanto, abriram
caminhos para o acesso a importantes centros comerciais da região, como Veneza, Gênova e até mesmo
Constantinopla. Visto isso, podemos perceber que as cruzadas foram fundamentais para desenvolver um
processo que já se iniciava há anos na Europa, o de renascimento comercial e urbano.
Cansados das opressões feudais e sem perspectivas vagando em territórios isolados, muitos servos e
camponeses se deslocaram para a vida nas pequenas cidades que se formavam, trabalhando como artesãos
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ou comerciantes e estimulando a realização de feiras e do comércio. Essa nova vida promoveu, enfim, a
possibilidade de uma ascensão econômica para muitas pessoas que passaram a depender dessas
atividades. A poderosa estrutura comercial que se estabeleceu possibilitou inclusive o enriquecimento de
indivíduos, que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, controlar rotas comerciais,
dominar o mercado e, consequentemente, fortalecer uma nova classe que ascendia: a burguesia.
A gradual modificação da área rural para a área urbana vai ocasionar um o afrouxamento das relações entre
os senhores feudais e os camponeses. Marcada pela monetarização da economia e pelo desenvolvimento
de novas atividades comerciais, as relações feudais começam a entrar em declínio de acordo com o
surgimento de uma nova realidade social, econômica e religiosa.

O outono da Idade Média
Se a crença na chegada eminente do fim do mundo assolava os cristãos durante o ano 1000, a crise do
século XIV representou para a Europa quase um apocalipse atrasado. Durante este século, a população
europeia enfrentou não só as guerras que já estava acostumada, mas também sofreu com a fome causada
pelas más colheitas e pelo fechamento de rotas comerciais por batalhas e, enfim, conheceu a chamada peste
negra. Em 1315, intensas chuvas no noroeste da Europa dificultaram a produção agrícola da região,
causando uma crise de abastecimento no continente. Para piorar, alguns anos depois os alimentos e
produtos que atravessavam as novas rotas comerciais começaram a sofrer com o bloqueio dos caminhos
ocasionado por batalhas, como a Guerra dos Cem anos, entre 1337 e 1453. Esse cenário caótico de más
colheitas e bloqueio comercial acabou gerando a chamada grande fome do século XIV.
Com a fome e as guerras assolando a maior parte da Europa, um novo problema também surgiu neste
período para ampliar o número de mortos e devastar cerca de 1/3 da população europeia: a peste negra. Na
época, com uma medicina incipiente e com poucos estudos sobre a questão, não havia medicamentos ou
tratamentos eficazes contra a doença e nem mesmo uma informação exata sobre os motivos reais da peste
negra, sendo genericamente associada à grande população de ratos que circulavam pelas cidades
reocupadas. No entanto, a verdadeira causa da peste, descoberta graças aos estudos da microbiologia no
século XIX, estaria nas pulgas que transmitiam a doença.
Essa conjuntura de fome, doenças, guerras e mortes, somados à vida precária e submissa de servos no
campo acabou sendo o estopim para diversas revoltas na Europa e, naturalmente, para o desgaste do próprio
feudalismo. Não bastasse todo o infortúnio, os senhores feudais começam a aumentar o valor dos impostos
sobre os camponeses a fim de suprir a diminuição de seus ganhos em decorrência da peste e da baixa
produtividade. Um grande exemplo dessas revoltas que apavorou senhores feudais na Europa foi a chamada
jacquerie, que estourou no norte da França em 1358. Cerca de 20 mil camponeses foram mortos pelo exército
francês após se rebelarem contra as opressões sofridas e contra os problemas que abatiam a população
local. Este movimento acabou dando o nome de jacqueries para diversas outras manifestações camponesas
do período.
Todo esse contexto vai gerar um clima de insegurança nos então senhores feudais,
que começaram a se assustar com as constantes revoltas camponesas. Boa parte
deles começam a gradualmente ceder o seu poder e sua fidelidade a figura do rei (sim,
ele mesmo, aquele que quase não possuía poder político) com o intuito de proteger
suas terras. Além disso, a ascensão da burguesia e o seu interesse na expansão
comercial vai mostrar como o feudalismo havia entrado em colapso e que ele, na
verdade, não dava mais conta das transformações da modernidade que ganhavam
cada vez mais força na sociedade.
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Mediante ao caos em que a Europa se encontrava, a alternativa encontrada pela nobreza e pela alta
burguesia com o intuito de manter seus interesses e privilégios foi o de centralizar o poder nas mãos de uma
única figura – o Rei. Que até então não possuía grande expressão de poder uma vez que a sua autoridade
estava diluída entre os nobres que possuíam os títulos de senhores feudais. O novo regime – Absolutista consequentemente vai concentrar o poder nas mãos do monarca, equilibrado por um pacto entre as classes
mais altas e a burguesia que levou progressivamente ao fim da relação servil e do sistema feudal.
Alguns fatores foram essenciais para a consolidação desses Estados:
•

Delimitação de um território: definição de fronteiras e de uma unidade territorial.

•

Criação de um exército nacional: para defender os interesses do Estado recém-formado e garantir a
sua soberania.

•

Burocracia administrativa: corpo responsável pela administração pública, pela cobrança de
impostos e pelo aparato administrativo.

•

Criação de um conjunto de leis: possibilitaram a manutenção da ordem e a aplicação de uma justiça na
qual as pessoas pudessem recorrer.

•

Um Monarca: que concentrava em suas mãos o poder sobre o território.

Apesar de cada unificação ter ocorrido em processos diferentes em cada região da Europa, no geral as
Monarquias Absolutista se sustentaram através de um acordo com a Igreja Católica – que apesar de estar
passando por severas críticas com a Reforma Protestante continua a ter uma forte influência - a fim de usar
o controle religioso a seu favor. Os nobres se transformaram na base política dessas monarquias, ocupando
cargos de confiança e sendo sustentados por esse Estado que está nascendo, enquanto o Rei vai buscar
apoio junto da burguesia comercial que era detentora de um grande poder econômico.
Durante a Idade Moderna vários pensadores surgiram com o intuito de teorizar sobre os ideais absolutistas
corroborando com a ideia de uma sociedade disciplinada e sob o controle de um único líder, o Rei. Teóricos
como Thomas Hobbes, com a Teoria do Contrato Social, Nicolau Maquiavel, com seu livro “O Príncipe” e
Jacques Bossuet, com “Política retirada da Sagrada Escritura” foram importantes nomes que
fundamentaram e embasaram esse novo modelo de governabilidade.

Mercantilismo
As bases pra construção do capitalismo comercial - ou mercantilista – foram
construídas durante a mudança da Idade Média para a Idade Moderna com o
despontar do reavivamento do comércio, o surgimento da Burguesia, a formação
dos antigos Estados Nacionais e a expansão marítima. Junto com todas as
inovações do período um novo modelo econômico surgiu para dar conta das novas
formas de exploração decorrentes da modernidade.
O aumento exponencial da comercialização com outros continentes mediante a descoberta de novas rotas
comerciais mostrou como a atividade ganhava uma importância cada vez maior em uma Europa ainda
ruralizada. A conquista de novos territórios vai propiciar a formação de um conjunto de práticas chamadas
de Mercantilismo, que foi estruturado de forma a explorar as novas terras extraindo o máximo de riquezas
possíveis e proporcionando uma grande acumulação de capital. O Estado – a metrópole - ficava responsável
por essa pela exploração do território e monopolizava a prática comercial mantendo a colônia ligada
diretamente a sua autoridade, estabelecendo as bases do pacto colonial. Com o metalismo, a busca por
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metais foi uma das principais fontes de arrecadação e de abastecimento desses novos Estados. O ouro,
principalmente, vai possuir um papel de protagonista durante o período, uma vez que de acordo com o
bulionismo, a riqueza de um Estado estava de acordo com a quantidade de metais acumulados. Com uma
postura intervencionista por parte das monarquias nacionais, a política de balança comercial favorável
regulava as importações e exportações a fim de controlar o fluxo de mercadorias dentro de suas fronteiras.
Além disso, as práticas protecionistas auxiliavam no controle a entrada de produtos estrangeiros com a
imposição de fortes taxas alfandegárias, facilitando assim o consumo dos produtos manufaturados de
origem nacional.
Os principais atores do capitalismo comercial nesse primeiro momento era
Gênova, Veneza, Holanda, Portugal, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha e
a principal classe social favorecida pela ampliação do comércio e suas
implicações será a burguesia, que durante séculos vai acumular o capital
proveniente do novo sistema. É importante ressaltar que a escravidão
africana e o tráfico negreiro proveniente da colonização e da expansão
marítima também foi uma fonte de arrecadação de extrema importância para
as monarquias nacionais.

Pioneirismo Português
Dentro do processo de formação das monarquias nacionais, Portugal vai se destacar por concretizar a sua
unificação de forma precoce que alinhada a uma série de acontecimentos históricos permitiram que o
primeiro Estado a se unificar na Europa, ainda no século XIV, se torne uma potência comercial e marítima.
Com uma boa parte do território ocupado por mulçumanos após a invasão árabe no século VIII, a saga pela
constituição dos reinos de Portugal e Espanha vai passar pela expulsão dos árabes do território da Península
Ibérica travando guerras que também tinham um aspecto sagrado – Guerras de Reconquista - para retomar
o seu controle político, econômico e religioso do território.
Após a expansão territorial e a separação do reino de Leão promovida pela dinastia de Borgonha, a morte de
Fernando I ocasionou a crise de sucessão, uma vez que o rei não deixou herdeiros. A falta de um herdeiro
vai despertar o interesse do reino de Castela em ocupar o território com o intuito de anexa-lo ao seu reinado,
entretanto a possível unificação não foi bem aceita por uma parcela da sociedade que vivia naquele território.
Temendo perder sua autonomia, alguns setores, como a burguesia e uma parte da nobreza, declararam seu
apoio ao irmão bastardo do rei falecido, João – conhecido também como Mestre de Avis. A burguesia
portuguesa, que já se encontrava em um crescente sucesso econômico devido ao comércio no Mar
Mediterrâneo e no Mar do Norte, proveu os recursos financeiros para a manutenção do Exército que vai levar
a vitória de Dom João.
Apesar de estar em desvantagem numérica, o exército português consegue vencer a batalha contra os
soldados castelhanos usando técnicas de guerra inspiradas na Guerra dos Cem anos – que foi um dos
conflitos que ajudou a cimentar o feudalismo favorecendo a unificação francesa e inglesa. A vitória consolida
o poder monárquico em Portugal e unifica o país em torno da figura de Dom João I. O rei, então, inicia uma
política de favorecimento a expansão econômica dos burgueses, que mudaram de patamar ao levar a sua
expansão para o Atlântico, abrindo caminho para novas rotas comerciais.
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Exercícios
1.

(ENEM Vazado 2010) “O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu
propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais
clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao
roubo.”
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009.

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante.
A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na:
a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.
b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.
c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.
d) neutralidade diante da condenação dos servos.
e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.

2.

(ENEM 2015)

As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. A
representação destacada se insere no contexto das Cruzadas por:
a)

Revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo.

b)

sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos.

c)

utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões.

d)

mostrar o território para melhor administração dos recursos naturais.

e)

refletir a dinâmica sociocultural associada à visão de mundo eurocêntrica.
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3.

(ENEM 2011) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um
profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no
meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma
muralha.
DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à Renascença. São Paulo:
Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando
elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente
relacionado com:
a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas.
b) a migração de camponeses e artesãos.
c) a expansão dos parques industriais e fabris.
d) o aumento do número de castelos e feudos.
e) a contenção das epidemias e doenças.

4.

(UEL 2020) Observe a figura a seguir:

Com base na figura e nos conhecimentos sobre o reinado de Luís XIV, na França, assinale a alternativa
correta.
a)

Como fonte histórica, a pintura é considerada produção estética destituída de articulações com
a sociedade do período.

b)

Essa pintura representa, da perspectiva política, símbolos do Absolutismo, ao tornar reconhecida
a figura do rei.

c)

O monarca Luís XIV dispunha de autoridade limitada, recordando a divisão iluminista do poder
em três esferas.

d)

A extensão de direitos de cidadania ao Terceiro Estado foi um dos principais traços políticos do
período.

e)

A característica política do reinado de Luís XIV foi a separação entre a instituição religiosa e o
Estado.
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5.

(FDSM 2017) “(A crise) do feudalismo deriva não propriamente do renascimento do comércio em si
mesmo, mas da maneira pela qual a estrutura feudal reage ao impacto da economia de mercado”.
(Fernando A. Novais, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. p. 63)

O modelo econômico denominado capitalismo surge a partir da falência do modelo feudal. A primeira
fase do capitalismo, surgida no início da Idade Moderna, é chamada de Mercantilismo ou:

6.

a)

Capitalismo rudimentar

b)

Capitalismo financeiro

c)

Capitalismo Industrial

d)

Capitalismo liberal

e)

Capitalismo comercial

(ENEM PPL 2017) Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos da Flandres ou da Itália,
procuravam por toda a parte. Para satisfazê-Ios, as raças foram melhoradas através do aumento
progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as
abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado,
desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento.
DUBY, G. Economia rural e vida no campo no Ocidente medieval. Lisboa: Estampa, 1987 (adaptado).
O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa
ocidental feudal, que resultou do(a)

7.

a)

crescimento do trabalho escravo.

b)

desenvolvimento da vida urbana.

c)

padronização dos impostos locais.

d)

uniformização do processo produtivo.

e)

desconcentração da estrutura fundiária.

O pensador francês Jacques Bossuet (1627-1704) acreditava que a monarquia era algo sagrado. Na
sua visão, os reis cristãos eram instrumentos de Cristo, os representantes diretos do próprio Deus na
Terra, eleitos diretamente por Ele para reinarem.
Essa maneira de Bossuet pensar a política, de uma perspectiva religiosa, satisfazia principalmente aos
interesses
a)

das monarquias absolutistas.

b)

da democracia das cidades italianas.

c)

das nobrezas

d)

do teocentrismo medieval.

e)

dos camponeses supersticiosos.
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8.

(UEL 2018) Leia o texto, analise a figura a seguir e responda às questões 7 e 8.
A Peste Negra, ou Morte Negra, era assim chamada porque no seu desenvolvimento provocava
hemorragias subcutâneas, que assumiam uma coloração escura no momento terminal da doença. A
morte dava-se entre três e sete dias, depois de contraída a patologia, e levava de 75 a 100% dos
acometidos. O agente causador da peste era transmitido pelo rato, por meio das pulgas e sua
penetração na pele humana causava uma adenite aguda, que recebia o nome de “bubão”, principal
sintoma da doença. Daí também o nome de peste bubônica.
(SIMONI, K. De peste e literatura: imagens do Decameron de Giovanni Boccaccio. Anuário de Literatura Umbral. Disponível
em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/5447/4882>. Acesso em: 27 jun. 2017.)

Figura 2: A dança macabra. Xilogravura italiana de 1486. (FRANCO JUNIOR, H. A idade Média, nascimento do Ocidente. SP:
Brasiliense, 2006. p. 30.)

A Peste Negra, que atingiu a Europa no séc. XIV, espalhou o pânico e transformou a maneira como se
concebia a morte. A Dança Macabra, expressão artística surgida nesse período, representava temas
fúnebres e sombrios, como a decrepitude dos corpos já em forma cadavérica ou esquelética. Ao
chamar a atenção para a fragilidade e a finitude da vida, sugeria que todos, independentemente de sua
posição social, haviam de compartilhar o mesmo destino.
Com base na figura 2, nos textos e nos conhecimentos sobre a Baixa Idade Média, assinale a
alternativa correta.
a)

Em uma sociedade dividida em ordens, a Dança Macabra foi interpretada como uma crítica social
que nivelava os estamentos em face do fenômeno da morte.

b)

Na gravura, dois personagens são conduzidos por figuras macabras, revelando que, devido às
péssimas condições de vida, os camponeses eram os que mais temiam a morte.

c)

Na maioria dos países, a epidemia de Peste Negra assolou burgos e castelos, mas preservou os
camponeses do contágio, por estarem eles isolados no campo.

d)

Por viverem nos mosteiros, os membros da Igreja foram poupados da Peste Negra, reforçando a
imagem do clero como estamento de origem divina

e)

Devido ao grande número de vítimas da Peste Negra, a sociedade na Baixa Idade Média se tornou
indiferente à morte, entendendo-a apenas como uma passagem à vida eterna.
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9.

Para conseguir que a balança comercial fosse favorável, o Estado devia adotar uma série de medidas
protecionistas, como incentivar a produção interna de artigos que pudessem concorrer
vantajosamente no exterior. O Estado devia também dificultar a entrada de produtos concorrentes, a
fim de resguardar seu mercado interno e o de suas colônias. O protecionismo se fazia por meio da
política alfandegária.
(Gilberto Cotrim, História Global Brasil e Geral, Saraiva, São Paulo, 2012, p. 255)

O texto permite identificar uma importante política econômica do Estado Moderno. Trata-se do
a)

Feudalismo.

b)

Liberalismo.

c)

Iluminismo.

d)

Mercantilismo.

e)

Socialismo Utópico.

10. (UP 2019) Para que os termos “justo” e “injusto” possam ter sentido, é necessária alguma espécie de
poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente os homens ao cumprimento dos pactos, mediante o
medo de algum castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento do pacto.

(HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Claret, 2002. p.111.)

Considerando-se o contexto político europeu do século XVII, o argumento apresentado no texto
representa a defesa paradigmática do absolutismo por:
a)

remeter a legitimidade à esfera religiosa.

b)

restringir à lei natural as virtudes civilizatórias.

c)

estabelecer as limitações do contrato social.

d)

enaltecer a vocação pedagógica do direito.

e)

atribuir ao soberano o fundamento da ordem.
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Gabarito
1.

E
Com o surgimento do absolutismo, diversos pensadores surgem para dar conta da relação governante
x governados. Maquiavel está inserido dentro desse processo e em seu livro ele discorre sobre a forma
que o rei deveria se portar para ser um bom governante. Dentro desse processo, a tirania era vista como
um meio para alcançar um fim, o que a tornava justificável.

2.

C
Durante o período das cruzadas um dos grandes objetivos da Igreja Católica foi a retomada de
Jerusalém, cidade considerada sagrada para muitas religiões. Logo, no mapa, podemos observar a
cidade representada no centro do mundo, como algo importante e disputado por todos.

3.

A
O renascimento urbano e comercial representou principalmente um retorno da vida urbana e da
circulação de dinheiro e bens materiais entre as cidades e feudos. Assim, com o aumento desses bens,
os ataques, roubos e invasões também se ampliaram, tornando necessária a criação de fortalezas e
muralhas para proteger certas regiões.

4.

B
A pintura centraliza a figura do monarca onde o Estado se confundia com a própria pessoa do rei. Devido
a isso, o soberano tendia a adornar-se com o intuito de fortalecer a imagem do Estado absolutista.

5. E
A crise do feudalismo é fruto também da mudança nas relações econômicas na sociedade europeia.
Sendo assim, a expansão da atividade comercial, a Idade Moderna inaugurou o que chamamos de
Capitalismo Comercial.
6. B
O trecho trabalha os aspectos que favoreceram a ocupação das cidades e o crescimento das atividades
comerciais e, dentre elas, podemos citar a revolução agrícola e as cruzadas como mostra o texto.
7. A
Apesar de falar sobre Deus é importante ter cuidado com essa questão, uma vez que durante a Idade
Média seria inconcebível um ser humano ser considerado um representante de Deus na Terra. Com o
advento da modernidade e do absolutismo, a Teoria do Direito Divino ajudou a justificar o poder
concentrado nas mãos do rei e o direito de ocupar aquele espaço, tido como algo sagrado.
8. A
Durante o medievo, a sociedade se caracterizava por ser estamental, isto é, os indivíduos raramente
mudavam de condição socioeconômica, a qual era determinada, na maioria das vezes, pelo nascimento.
Assim, clérigos, nobres e servos ocupavam um lugar muito bem definido na estrutura social. Neste
sentido, a Dança Macabra propunha uma crítica, pois igualava as pessoas em face do fenômeno da
morte, independentemente da posição ocupada ou da fortuna pessoal.
9. D
Com o crescimento das atividades comercias e das cidades foi necessário criar novas praticas
comerciais para abarcar as novas demandas. A partir daí, um modelo econômico, o Mercantilismo, surgiu
para dar conta das novas formas de exploração decorrentes da modernidade. O Mercantilismo tinha
como base: a balança comercial favorável, o protecionismo, o metalismo e o pacto colônia.
10. E
De acordo com o trecho é possível perceber que o dever de manter a ordem estava associado ao rei
como uma obrigação proveniente do Contrato Social que o autor se refere no trecho.
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Formação dos Estados Nacionais: Renascimento e Reforma
Resumo
Crise do Século XIV e Centralização Política
As Cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica que
aconteceram entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de conquistar Jerusalém, a
chamada Terra Santa. Uma das principais consequências da Cruzadas foi a abertura de
rotas comerciais na Europa, contribuindo para o chamado renascimento comercial, fato
essencial para a compreensão das transformações que levaram ao declínio da Idade
Média. O renascimento comercial ocorreu em paralelo a um renascimento urbano, já que
uma série de inovações nas técnicas agrícolas permitiram o aumento da produção e,
como consequência disso, o crescimento populacional.
O aumento da população permitiu o crescimento das cidades, áreas externas aos feudos que eram chamados
de “burgos”. Esse processo, no entanto, foi freado em fins do século XIII, quando agravaram-se as
contradições entre o campo e a cidade da Idade Média. A produção agrícola não respondia às exigências das
cidades em crescimento e as terras férteis eram cada vez mais escassas. Somado a este cenário, um período
de fortes chuvas destruiu os campos e colheitas, contribuindo para que a Europa medieval fosse mergulhada
em um período de fome e miséria. Como consequência da fome, epidemias se alastraram trazendo intensa
mortalidade à população. A principal deles foi a peste negra, que amedrontou a população e abalou a
economia. Cidades ricas foram destruídas e abandonadas pelos seus habitantes. Os servos morriam e as
plantações ficavam destruídas por falta de cuidados. Nesse contexto de crise, os senhores feudais
começaram a receber menos tributos diminuindo seus rendimentos e, para manter a cobrança de impostos,
intensificaram a exploração dos camponeses e servos.
O recrudescimento da exploração feudal sobre os servos contribuiu para as revoltas camponesas que se
espalharam pela Europa no século XIV. A mortalidade trazida pelas chuvas, fome e peste negra foi ainda
ampliada pela longa guerra entre os reis da Inglaterra e França, que entre combates e tréguas, durou mais de
um século (1337/1453): a Guerra dos Cem Anos. A solução para este cenário de crise foi justamente a
centralização do poder político, que levou a formação dos Estados Nacionais Modernos e do Absolutismo.
Ele foi fruto de um processo que levou ao fortalecimento do poder dos reis, caminho encontrado para
supressão das revoltas camponesas. A nobreza feudal, que detinha poder político sobre o feudo, se tornou
uma nobreza cortesã detentora de privilégios na nova ordem vigente.
Foi, assim, essa aliança entre o rei e a nobreza que promoveu a
centralização do poder político nas mão dos reis absolutistas. Com a
formação dos Estados Nacionais Modernos houve a criação de uma
burocracia administrativa, a criação de um exército nacional para
estabelecer ordem pública na sociedade, a unificação das leis e o
surgimento de tarifas e tributos unificados. Nesse processo, a
burguesia garantiu elementos que levaram ao seu fortalecimento
econômico, como a unificação dos pesos, medidas e moedas e a
dissolução dos impostos feudais.
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Renascimento Cultural
Quando estudamos a transição da Idade Média para a Idade
Moderna, é necessário refletirmos sobre o Renascimento, período
em que diversos elementos da cultura cristã se associaram a
elementos da cultura clássica (greco-romana). Ao contrário do
que muito já se afirmou, o Renascimento não foi uma ruptura
drástica com a Idade Média. Essa perspectiva supõe uma visão
negativa do mundo medieval, como período obscuro, apelidado
de “Idade das Trevas”, que é cada vez mais questionada pelos
historiadores.
Podemos afirmar que o Renascimento iniciou-se na península itálica, espalhando-se, posteriormente, por
outras regiões européias. Entre as principais cidades onde se desenvolveu o Renascimento italiano,
destacam-se Florença, no século XV, e, posteriormente, Roma e Veneza, no século XVI. Para compreendermos
o porquê a Itália foi o “berço” do Renascimento, precisamos compreender a associação de alguns fatores. O
primeiro deles diz respeito ao desenvolvimento comercial urbano. As cidades italianas apresentavam
significativo desenvolvimento comercial, sendo dirigidas por uma classe de poderosos mercadores. Com o
comércio marítimo pelo Mediterrâneo, esses grandes mercadores burgueses acumularam enorme riqueza e
sentiram necessidade da instauração da ordem econômica do capitalismo, que permitia a livre concorrência,
o individualismo e a busca racional do lucro. Além disso, a burguesia italiana estimulava os artistas e
intelectuais do Renascimento através do mecenato. Ou seja, os mecenas, dotados de poderes econômicos,
financiavam e incentivavam as artes no período da Renascença. Outro fator importante foi a fuga dos sábios
bizantinos para a Itália, após a queda de Constantinopla, em 1453, levando consigo muitos elementos da
cultura clássica preservados em Bizâncio. E, por fim, o fato de que – na Antiguidade – a Itália fora a sede do
Império Romano do Ocidente, existindo, ainda, nessa região uma série de elementos preservados como, por
exemplo, alguns monumentos arquitetônicos da Roma Antiga.
Nas cidades, a burguesia estimulava o florescimento de novas formas culturais que valorizavam cada vez
mais a razão. Nesse processo, a retomada de ideais ligados à Antiguidade Clássica serviu como base para a
crítica ao teocentrismo da Igreja e aos valores Medievais. As mudanças provocadas contribuíram para o
surgimento de novas concepções filosóficas, como o antropocentrismo e o humanismo, que promoviam a
valorização das potencialidades humanas. As grandes navegações e a chegada no que, para os europeus era
o “novo mundo” (o continente americano) também foram decisivas para configurar o Renascimento como
uma época de experiências novas e enriquecimento cultural.
Foi durante o Renascimento que artistas como
Michelângelo, Leonardo da Vinci, Giotto e Botticelli e
escritores como Erasmo de Rotterdam e Thomas Morus
viveram e expressaram as transformações pelas quais
passava a Europa.
No âmbito da ciência, o método experimental e a reflexão
racional foram fundamentais. Galileu Galilei – nascido na
península Itálica – propôs que o racionalismo matemático
fosse a base de todo o pensamento científico. Em seus
estudos, comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau
Copérnico, segundo a qual o centro do sistema solar é o sol
e não a terra, como defendia a igreja católica.
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No auge do Renascimento, outros acontecimentos foram decisivos: a invenção da imprensa, por Johannes
Gutenberg, o que facilitou a circulação das ideias e novas perspectivas e a Reforma Protestante,
desencadeada por Martinho Lutero. Esses dois acontecimentos combinados mudaram, aos poucos, a relação
dos homens com o conhecimento intelectual e o mundo a sua volta.

A Reforma
Chamamos de Reforma Protestante o surgimento de novas religiões cristãs que questionavam práticas do
catolicismo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha grande poder e era detentora de muitas riquezas.
No entanto, com a consolidação da Idade Moderna crescia a insatisfação de alguns grupos sociais em relação
a isso. Enquanto os reis nutriam insatisfação em relação ao excesso de poder da igreja católica, a burguesia
em ascensão incomodava-se com a condenação da usura (lucro) por parte da igreja. Somado a isso, práticas
da Igreja passaram a ser criticadas, sobretudo após o Renascimento, movimento que valorizou a razão e
permitiu o questionamento da lógica teocêntrica. Dentre as práticas da Igreja criticadas, estavam:
• A venda do perdão (indulgência)
• A venda de objetos supostamente sagrados (simonia)
• A nomeação de familiares para cargos eclesiásticos (nepotismo)
A reforma iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava
insatisfeito com algumas práticas realizadas pela Igreja Católica. A atuação de
Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, que rapidamente
espalharam-se pela Europa e deram origem ao movimento reformista. A
doutrina luterana defendia a ideia de “Justificação pela fé”, ou seja, de que a
salvação é resultado essencialmente da fé em Deus. Diante de suas críticas à
igreja Católica, Lutero foi excomungado pelo papa. Através da Confissão de
Augsburgo, sintetizou os elementos da religião luterana:
•
•
•

Livre interpretação da Bíblia.
Manutenção dos sacramentos do batismo e da eucaristia, suprimindose todos os outros.
Fim da proibição do casamento para os clérigos (celibato).

Martinho Lutero

Outro importante reformador foi João Calvino, que elaborou a Teoria da
Predestinação, ou seja, a ideia de que viemos ao mundo predestinados por Deus
à salvação ou a condenação. Os sinais da escolha divina se manifestariam na
vida dos indivíduos. O trabalho e o cumprimento dos deveres seriam alguns
desses sinais. No pensamento calvinista, consolidou-se a ideia de que, com a
vida dedicada ao trabalho era possível, por meio do progresso material, saber se
o homem era ou não predestinado à salvação.
O pensamento calvinista trouxe grande transformação na concepção de
trabalho. Na Idade Média, o trabalho era visto como forma de penitência ou
castigo. Segundo Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do
João Calvino
Capitalismo,
a transformação operada pelo calvinismo foi central ao
desenvolvimento do modo de produção capitalista, já que valorizava o trabalho e os ganhos materiais como
sinais de graça divina. Não por acaso, o calvinismo se tornou uma religião essencialmente burguesa. Já que,
ao contrário da igreja católica – que condenava a usura – João Calvino valorizava o trabalho e os ganhos
materiais. Na Inglaterra os calvinistas ficaram conhecidos como puritanos. Foram perseguidos e imigraram
em grande número para a América do norte. Na Escócia, ficaram conhecidos como presbiterianos, e na França
como huguenotes.
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Ao contrário dos dois movimentos anteriores, a Reforma Religiosa na Inglaterra ocorreu a partir da iniciativa
de um rei, e não de teólogos críticos às doutrinas e práticas do clero católico. Henrique VIII, monarca inglês
rompeu com Roma sob a justificativa de que a Igreja não aceitou seu pedido de divórcio com Catarina de
Aragão, nobre de origem espanhola, para casar-se com Ana Bolena. O então monarca desejava um filho
homem e culpava a esposa pelo insucesso em lhes dar um herdeiro. Dos seis filhos de Catarina, apenas a
princesa Maria sobreviveu. Diante da negação do papa, já que o divórcio não era permitido pela Igreja, o rei
separou-se de forma arbitrária e foi excomungado por Clemente VI. Após ser excomungado, foi decretado na
Inglaterra o Ato de Supremacia, pelo qual o soberano inglês
passava a ser o chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Com essa
medida, era criada a chamada Igreja Anglicana. O rei inglês
passava a ter o poder de nomear os ocupantes dos cargos
eclesiásticos, além de decidir sobre assuntos de ordem religiosa.
Os historiadores defendem que as divergências com a Igreja eram
anteriores a questão do divórcio e vinham desde a Guerra dos Cem
Anos (1337-1453). O monarca nutria insatisfação em relação ao
excesso de poder e terras do clero na Inglaterra, utilizando-se do
Henrique VIII
divórcio muito mais como uma justificativa para uma ruptura já
desejada.

Contrarreforma
Diante do surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa através da Reforma Protestante, a Igreja reagiu
reformulando instituições, assim como agindo de forma repressiva. A instituição havia perdido o poder
religioso, econômico e político sobretudo nos reinos alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência
nos Países Baixos, França, Áustria, etc.
Entre 1545 e 1563 foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Reunindo as principais autoridades católicas,
teve como objetivo redefinir o posicionamento da Igreja em relação à sua doutrina religiosa, bem como
encontrar meios de frear o avanço do protestantismo pela Europa. Dentre as medidas tomadas no Concílio
de Trento, estiveram: a proibição da venda de indulgências e a criação de seminários, instituição seria
responsável pela formação eclesiástica do clero, buscando evitar, dessa forma, a venda de cargos na Igreja.
No encontro, dogmas na igreja também foram reafirmados, como o culto aos santos e à virgem Maria.
Outra importante medida tomada pela Contrarreforma foi a reativação
do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, com o objetivo de perseguir os
praticantes das doutrinas cristãs protestantes. Milhares de pessoas foram
torturadas e muitas mortas. Grandes nomes da ciência mundial, como Galileu
Galilei, foram julgados como heréticos em decorrência de suas pesquisas,
como a de a Terra girar em torno do Sol. Galileu foi obrigado a renegar suas
próprias ideias para fugir da morte na fogueira.
Foi criado, além disso, uma lista de livros proibidos - Index Librorum
Prohibitorum - em uma época em que a imprensa criada por Gutenberg havia
facilitado a difusão da cultura escrita. E, para atuar nas Américas, houve,
ainda, a Criação da Companhia de Jesus, cujo objetivo era a expansão da fé
e a catequização dos nativos através dos jesuítas.
Livros destruídos pela Contrarreforma
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Exercícios
1.

(CUSC 2020) Um aspecto importante do calvinismo é a valorização moral do trabalho e da poupança,
que resulta numa situação de bem-estar social e econômico, o que poderia ser interpretado como sinal
favorável de Deus à salvação do indivíduo.
(Fernando Seffner. Da Reforma à Contrarreforma, 1993.)

Da afirmação, depreende-se que o calvinismo
a) valorizou o indivíduo como agente de sua própria salvação, o que eliminava o papel de Deus e do
clero no processo.
b) contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo, pois o trabalho e o enriquecimento tinham uma
justificativa religiosa.
c) implicou o confisco das propriedades eclesiásticas, que foram distribuídas ao povo a fim de
garantir seu bem-estar.
d) reforçou as estruturas feudais de dominação, uma vez que a acumulação de riquezas era
necessária à salvação.
e) contrariou a teoria da predestinação, já que a prosperidade econômica era incompatível com a
austeridade puritana.

2.

(UEL 2020)

Com base na figura 1 e nos conhecimentos sobre o reinado de Luís XIV, na França, assinale a alternativa
correta.
a) Como fonte histórica, a pintura é considerada produção estética destituída de articulações com a
sociedade do período.
b) Essa pintura representa, da perspectiva política, símbolos do Absolutismo, ao tornar reconhecida a
figura do rei.
c) O monarca Luís XIV dispunha de autoridade limitada, recordando a divisão iluminista do poder em
três esferas.
d) A extensão de direitos de cidadania ao Terceiro Estado foi um dos principais traços políticos do
período.
e) A característica política do reinado de Luís XIV foi a separação entre a instituição religiosa e o
Estado.
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3.

(ENEM 2010)
“O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o
povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros
que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo.”
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009.

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. A
manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na:

4.

a)

inércia do julgamento de crimes polêmicos.

b)

bondade em relação ao comportamento dos mercenários.

c)

compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.

d)

neutralidade diante da condenação dos servos.

e)

conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.

(UNICENTRO 2019)
O Renascimento, sob influência da cultura greco-romana, supunha que o ser humano era capaz de um
entendimento racional do mundo. Assinale a alternativa correta para as características que marcaram
essa influência.
a) Teocentrismo e medievalismo
b) Idealismo e romantismo
c) Humanismo e racionalismo
d) Idealismo e teocentrismo
e) Romantismo e racionalismo

5.

(ENEM 2015)

As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. A
representação destacada se insere no contexto das Cruzadas por:
a) Revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo.
b) sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos.
c) utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões.
d) mostrar o território para melhor administração dos recursos naturais.
e) refletir a dinâmica sociocultural associada à visão de mundo eurocêntrica.
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6.

Ainda hoje a palavra Renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos
constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente. Nessa “época dourada”, o
individualismo, o paganismo e os valores da Antiguidade Clássica seriam cultuados, dando margem ao
florescimento das artes e à instalação do homem como centro do universo.
(Tereza Aline Pereira de Queiroz. O Renascimento, 1995. Adaptado.)

O texto refere-se a uma concepção acerca do Renascimento cultural dos séculos XV e XVI que
a) projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o Renascimento como a origem de valores
ainda hoje presentes.
b) estabelece a emergência do teocentrismo e reafirma o poder tutelar da Igreja Católica Romana.
c) caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas e marcada pela
continuidade nas propostas estéticas.
d) valoriza a produção artística anterior a esse período e identifica o Renascimento como um momento
de declínio da criatividade humana.
e) afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento
mítico da Antiguidade.

7.

(ENEM PPL 2011)
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre
o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também
iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e
mesmo a expressão e o sentimento.
(SEVCENKO, N. O Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984)

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela
constante relação entre
a) fé e misticismo.
b) ciência e arte.
c) cultura e comércio.
d) política e economia.
e) astronomia e religião.

8.

(UERN/2012- Adaptada)
Leia a seguir algumas decisões do Concílio de Trento.
I. “Se alguém disser que o homem se pode justificar para com Deus por suas obras [...] ou pela
doutrina da lei, sem a divina graça adquirida por Jesus Cristo, seja excomungado.”
V. “Se alguém disser que o livre arbítrio do homem está perdido e extinto depois do pecado de Adão,
ou que ele é um simples nome sem objeto, ou que ele é uma ficção introduzida pelo demônio na
Igreja, seja excomungado.”
(Artola, Miguel. Textos Fundamentais para la História. Madri, Alianza, 1985)

O objetivo do Concilio de Trento foi
a) ratificar as 95 teses de Lutero.
b) reafirmar a doutrina de salvação pela fé.
c) dar continuidade a venda abusiva de indulgencias.
d) posicionar-se frente as críticas protestantes.
e) apoiar a doutrina calvinista
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9.

(FGV 2016)
Em um dos diálogos da peça intitulada Henrique VIII, de William Shakespeare, encenada em 1613, a
rainha católica Catarina, primeira esposa do rei, desabafava:
Mesmo aqui poderemos falar, pois, em consciência, até hoje nada fiz que não pudesse revelar
francamente em qualquer parte. Prouvera ao céu que todas as mulheres pudessem declarar a mesma
coisa com igual liberdade. Meus senhores, uma felicidade sempre tive: isso de não ligar nunca
importância ao fato de meus gestos comentados serem por toda a gente, de ficarem sob a vista de
todos, e como alvo dos ataques da inveja e da calúnia, tão certa me acho de ter vida limpa. Se vindes
para examinar a minha conduta como esposa, sede francos. Sempre a verdade ama linguagem rude.
Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/oitavo.html

O monarca Henrique VIII governou a Inglaterra entre 1509 e 1547. Durante esse turbulento período,
a) o catolicismo foi consolidado na Inglaterra, por ação direta do rei, que se manteve aliado a Roma
contra os monarcas ibéricos.
b) a liberdade de culto foi implementada, favorecendo a constituição de diversos grupos religiosos
após a Reforma Protestante.
c) o casamento civil, desvinculado da cerimônia religiosa, foi estabelecido como alternativa para os
diversos matrimônios do rei.
d) uma nova religião se formou, marcada por uma estrutura sacerdotal ligada diretamente ao Estado
inglês e aos interesses do rei.
e) medidas legais foram criadas para impedir as mulheres de participarem da linha sucessória na
monarquia inglesa.

10. (ENEM 2011)
Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um profundo
sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano,
pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha.
DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à Renascença. São Paulo:
Cia. das Letras, 1990 (adaptado).

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando
elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente
relacionado com:
a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas.
b) a migração de camponeses e artesãos.
c) a expansão dos parques industriais e fabris.
d) o aumento do número de castelos e feudos.
e) a contenção das epidemias e doenças.
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Gabarito
1.

B
O Calvinismo nasceu no contexto das reformas protestantes e acabou ajudando a modificar a lógica
trabalhista do périodo ao defender a necessidade do trabalho e do enriquecimento como prova do
merecimento divino.

2.

B
A pintura centraliza a figura do monarca onde o Estado se confundia com a própria pessoa do rei. Devido
a isso, o soberano tendia a adornar-se com o intuito de fortalecer a imagem do Estado absolutista.

3.

E
Maquiavel aconselhava o soberano a balancear o uso da força, afim de passar a imagem de um
governante justo.

4.

C
O Renascimento possuia como caracteristicas centrais o humanismo e o racionalismo, onde o homem
e as suas potencialidades passavam a ser o foco dos estudos , que deveriam ser feitos baseados na
racionalidade e no cientificismo.

5.

C
Durante o período das cruzadas, um dos grandes objetivos católico foi a retomada de Jerusalém, cidade
considerada sagrada para muitas religiões. Logo, no mapa, podemos observar a cidade representada no
centro do mundo, como algo importante e disputado por todos.

6.

A
A expressão “época dourada” indica que o período anterior tenha sido inferior indo de encontro com a
ideia de chamar a Idade Média como a Idade das Trevas. A expressão foi contruída na própria Idade
Moderna com o intuito de se afastar e deteriorar a imagem do passado recente.

7.

B
O Renascimento foi um movimento que atingiu diversas áreas, como cultura, ciencia e artes.
Especialmente as artes e as ciências estavam diretamente ligadas, onde as novas teorias cientificas
foram aplicadas nas artes e vice versa.

8.

D
O Concilio de Trento serviu para rearfirmar os dogmas católicos. Além disso, tinha o intuito de combater
a expansão do protestantismo e buscar a conversão de novos fiéis.

9.

D
Na onda das Reformas Protestantes, a Igreja Anglicana vai surgir devido a uma desavença entre a Igreja
Católica e o rei Henrique VIII que não teve o divorcio concedido pela Igreja. Assim, o monarca vai romper
com a instituição religiosa vigente e criar uma nova religião onde ele será o chefe máximo.

10. A
O renascimento urbano e comercial representou principalmente um retorno da vida urbana e da
circulação de dinheiro e bens materiais entre as cidades e feudos. Assim, com o aumento desses bens,
os ataques, roubos e invasões também se ampliaram, tornando necessária a criação de fortalezas e
muralhas para proteger certas regiões.
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Arte e Literatura: conceitos iniciais
Resumo
A arte
A palavra arte é derivada do termo latino “ars”, que significa arranjo ou habilidade. Neste sentido, podemos
entender a noção de arte como um meio de criação, produção de novas técnicas e perspectivas. Há
diferentes visões artísticas, mas todas possuem em comum a intenção de representar simbolicamente a
realidade, sendo assim, resultado de valores, experiências e culturas de um povo em um determinado
momento ou contexto histórico.

Quadro “Antropofagia”, de Tarsila do Amaral

A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, ainda, pela
linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a fusão entre os dois tipos de linguagem, chamamos
de linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que ainda que a arte faça referência a algum período
histórico ou político, essa não possui compromisso de retratar fidedignamente a realidade e possui o intuito
de instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões.

A literatura
Além disso, a literatura também é um tipo de manifestação artística e sua “matéria prima” são as palavras,
que podem compor prosas ou versos literários. A linguagem, em geral, explora bastante o sentido conotativo
e o uso das figuras de linguagem contribuem para a construção estética do texto. Os movimentos literários,
que estudaremos em breve, estão vinculados a um contexto histórico e possuem características que
representam os anseios e costumes de um determinado tempo.
Os textos literários têm maior expressividade, há uma seleção vocabular que visa transmitir subjetividade,
uma preocupação com a função estética, a fim de provocar e desestabilizar o leitor, as palavras possuem
uma extensão de significados e faz-se preciso um olhar mais atento à leitura, que não prioriza a informação,
mas sim, o caráter poético.
Veja, abaixo, exemplos de textos literários:
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Anúncios classificados
Vendedoras. Ótima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada.
Boutique cidade precisa moça boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. Recusada.
Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de um milhão.
Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada.
Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. Não precisa
ser bonita. Endereço tal.
Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para esconder o estrabismo. Contratada.
(CUNHA, Helena Parente. Cem mentiras de verdade, 1985)

Morte do Leiteiro
Há pouco leite no país,
é preciso entregá-lo cedo.
Há muita sede no país,
é preciso entregá-lo cedo.
Há no país uma legenda,
que ladrão se mata com tiro.
Então o moço que é leiteiro
de madrugada com sua lata
sai correndo e distribuindo
leite bom para gente ruim.
Sua lata, suas garrafas
e seus sapatos de borracha
vão dizendo aos homens no sono
que alguém acordou cedinho
e veio do último subúrbio
trazer o leite mais frio
e mais alvo da melhor vaca
para todos criarem força
na luta brava da cidade.
Na mão a garrafa branca
não tem tempo de dizer
as coisas que lhe atribuo
nem o moço leiteiro ignaro,
morador na Rua Namur,
empregado no entreposto,
com 21 anos de idade,
sabe lá o que seja impulso
de humana compreensão.
E já que tem pressa, o corpo
vai deixando à beira das casas
uma apenas mercadoria.
E como a porta dos fundos
também escondesse gente

que aspira ao pouco de leite
disponível em nosso tempo,
avancemos por esse beco,
peguemos o corredor,
depositemos o litro…
Sem fazer barulho, é claro,
que barulho nada resolve.
Meu leiteiro tão sutil
de passo maneiro e leve,
antes desliza que marcha.
É certo que algum rumor
sempre se faz: passo errado,
vaso de flor no caminho,
cão latindo por princípio,
ou um gato quizilento.
E há sempre um senhor que acorda,
resmunga e torna a dormir.
Mas este acordou em pânico
(ladrões infestam o bairro),
não quis saber de mais nada.
O revólver da gaveta
saltou para sua mão.
Ladrão? se pega com tiro.
Os tiros na madrugada
liquidaram meu leiteiro.
Se era noivo, se era virgem,
se era alegre, se era bom,
não sei,
é tarde para saber.
Mas o homem perdeu o sono
de todo, e foge pra rua.
Meu Deus, matei um inocente.
Bala que mata gatuno
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também serve pra furtar
a vida de nosso irmão.
Quem quiser que chame médico,
polícia não bota a mão
neste filho de meu pai.
Está salva a propriedade.
A noite geral prossegue, a manhã custa a chegar,
mas o leiteiro
estatelado, ao relento,
perdeu a pressa que tinha.

Da garrafa estilhaçada,
no ladrilho já sereno
escorre uma coisa espessa
que é leite, sangue… não sei.
Por entre objetos confusos,
mal redimidos da noite,
duas cores se procuram,
suavemente se tocam,
amorosamente se enlaçam,
formando um terceiro tom
a que chamamos aurora.
Carlos Drummond de Andrade

Poema Brasileiro
No Piauí de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças
que nascem
78 morrem
antes
de completar
8 anos de idade
Antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
Ferreira Gullar, 1962.

Diferenças entre o texto literário e o não-literário
Diferente do poema da autora Cecília Meireles, em que há uma transmissão de sensibilidade nos versos, os
textos não literários são aqueles que possuem o caráter informativo, que visam notificar, esclarecer e
utilizam uma linguagem mais clara e objetiva. Jornais, artigos, propagandas publicitárias e receitas
culinárias são ótimos exemplos de textos não literários, pois esses têm o foco em comunicar, informar,
instruir, etc.
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Exercícios
1.

PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm x 43,5 cm x 19 cm. Musée Picasso, Paris. França, 1945. JANSON, H. W.
Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

Na obra Cabeça de touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da
a)

reciclagem da matéria-prima original.

b)

complexidade da combinação de formas abstratas.

c)

perenidade dos elementos que constituem a escultura.

d)

mudança da funcionalidade pela integração dos objetos.

e)

fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados.
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2.

Inverno! inverno! inverno!
Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos
sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a
voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos
de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam, tudo isto: decepções, obscuridade,
solidão, desespero e a hora invisível que passa como o vento, tudo isto é o frio inverno da vida.
Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses, à
espera do sol avaro que não vem.
POMPEIA, R. Canções sem metro. Campinas: Unicamp, 2013.

Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que
se observa a

3.

a)

imprecisão no sentido dos vocábulos.

b)

dramaticidade como elemento expressivo.

c)

subjetividade em oposição à verossimilhança.

d)

valorização da imagem com efeito persuasivo.

e)

plasticidade verbal vinculada à cadência melódica.

Essa lua enlutada, esse desassossego
A convulsão de dentro, ilharga
Dentro da solidão, corpo morrendo
Tudo isso te devo.
E eram tão vastas
As coisas planejadas, navios,
Muralhas de marfim, palavras largas
Consentimento sempre. E seria dezembro.
Um cavalo de jade sob as águas
Dupla transparência, fio suspenso
Todas essas coisas na ponta dos teus dedos
E tudo se desfez no pórtico do tempo
Em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro
Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo
Também isso te devo.
HILST, H. Júbilo, memória, noviciado da paixão. São Paulo: Cia. das Letras, 2018.

No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo,
aflora o
a)

cuidado em apagar da memória os restos do amor.

b)

amadurecimento revestido de ironia e desapego.

c)

mosaico de alegrias formado seletivamente.

d)

desejo reprimido convertido em delírio.

e)

arrependimento dos erros cometidos.
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4.

Eu sobrevivi do nada, do nada
Eu não existia
Não tinha uma existência
Não tinha uma matéria
Comecei existir com quinhentos milhões
e quinhentos mil anos
Logo de uma vez, já velha
Eu não nasci criança, nasci já velha
Depois é que eu virei criança
E agora continuei velha
Me transformei novamente numa velha
Voltei ao que eu era, uma velha
PATROCÍNIO, S. In: MOSÉ, V. (Org ). Reino dos bichos e dos animais é meu nome. Rio de Janeiro: Azougue, 2009

Nesse poema de Stela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na

5.

a)

representação da infância, redimensionada no resgate da memória.

b)

associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante.

c)

expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade.

d)

incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes

e)

transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais.

amora
a palavra amora
seria talvez menos doce
e um pouco menos vermelha
se não trouxesse em seu corpo
(como um velado esplendor)
a memória da palavra amor
a palavra amargo
seria talvez mais doce
e um pouco menos acerba
se não trouxesse em seu corpo
(como uma sombra a espreitar)
a memória da palavra amar
Marco Catalão, Sob a face neutra

É correto afirmar que o poema
a) aborda o tema da memória, considerada uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e
sombrio.
b) enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra
“talvez”.
c) apresenta natureza romântica, sendo as palavras “amora” e “amargo” metáforas do sentimento
amoroso.
d) possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos “amor” e
“amar”.
e) ressalta os significados das palavras tal como se verificam no seu uso mais corrente.
4

Literatura
6.

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta
atrás de casa.
Passou um homem e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era
mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa.
Era uma enseada.
Acho que o nome empobreceu a imagem.
BARROS, M. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008.

O sujeito poético questiona o uso do vocábulo “enseada” porque a

7.

a)

terminologia mencionada é incorreta.

b)

nomeação minimiza a percepção subjetiva.

c)

palavra é aplicada a outro espaço geográfico.

d)

designação atribuída ao termo é desconhecida.

e)

definição modifica o significado do termo no dicionário.

Uma planta é perturbada na sua sesta* pelo exército que a pisa.
Mas mais frágil fica a bota.
Gonçalo M. Tavares, 1: poemas.

*sesta: repouso após o almoço.
Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua
complexidade abordará o poema como
a)

uma defesa da natureza.

b)

um ataque às forças armadas.

c)

uma defesa dos direitos humanos.

d)

uma defesa da resistência civil.

e)

um ataque à passividade.
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8.
TEXTO I

TEXTO II

Fotografia de Jackson Pollock pintando em seu
ateliê, realizada por Hans Namuth em 1951. CHIPP,
H. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins
Fontes, 1988

MUNIZ, V. Action Photo (segundo Hans Namuth em
Pictures in Chocolate). Impressão fotográfica, 152,4 cm x
121,92 cm, The Museum of Modern Art, Nova Iorque,
1977. NEVES, A. História da arte 4. Vitória: Ufes – Nead,
2011.

Utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vick Muniz reproduz a célebre
fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na
a)

apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados.

b)

reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte.

c)

simplificação dos traços da composição pictórica.

d)

contraposição de linguagens artísticas distintas.

e)

crítica ao advento do abstracionismo.
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9.

TEXTO I

ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia p/b. 132 cm x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

TEXTO II
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua
influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo
parecem ilimitadas – pode-se escolher entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o corpo
– isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros.
SILVA, P R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp, 2006
(adaptado).

Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de
a)

estabelecer limites entre o corpo e a composição.

b)

fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão.

c)

discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte.

d)

compreender a autonomia do corpo no contexto da obra.

e)

destacar o corpo do artista em contato com o expectador.
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10. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista.
Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de
sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se
vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez
sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode.
Ela estava de pé no fim do mundo. Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas
noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em
autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se
derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher
esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a
seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se
para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam.
FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998

Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos
em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se
a)

amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão.

b)

fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos

c)

redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local.

d)

imersa num drama existencial de identidade e de origem.

e)

imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente.
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Gabarito
1.

D
O enunciado fala em um material descartado tornando-se obra de arte, visto que há uma nova
funcionalidade que lhe é atribuída a partir da junção de objetos. É válido ressaltar que a reciclagem
implicaria na transformação do objeto fonte.

2.

E
A plasticidade verbal verifica-se na oscilação do tamanho dos sintagmas. Além disso, a cadência
melódica diz respeito à construção do texto como prosa poética, indicado no próprio título “Canções
sem metro”.

3.

B
A expressão “isso te devo” reveste-se de um sentido potencialmente irônico, pois o eu-lírico indica por
meio dela sentimentos negativos (expressos pelo desassossego, alma esvaziada, etc) causados por
esse interlocutor. Nota-se, também, o amadurecimento do eu-lírico em função dessas experiências
vividas e um desapego em relação a essa figura com quem eu-poético teve um vínculo emocional.

4.

E
O poema se constrói com base em incongruências temporais propostas a partir de transformações do
eu lírico.

5.

D
O jogo de palavras em que se dispõe o eu írico para cultivar um sentimento no leitor traz a análise
morfológica dos termos “amor” e “amar”, de modo a ressignificar seus sentidos para a caracterização
literária.

6.

B
O uso do substantivo “enseada” destitui o cenário admirado pelo eu lírico de beleza, graça, poesia. Ou
seja, trata-se de uma perda da impressão subjetiva sobre o espaço, característica típica de Manoel de
Barros.

7.

D
A interpretação do texto aborda a resistência, representada pela planta, em aguentar a imensidão de
repressão, aí caracterizada pelo exército de pisadas. Embora ela sofra, há também o impacto por quem
a pisa, demonstrando, desse modo, uma força contrária para se fortalecer diante a ações hostis.

8.

A
O texto II propõe um diálogo intertextual. Há um elemento paródico ao se utilizar o chocolate derretido
como matéria-prima da obra de arte. É válido ressaltar que não necessariamente a paródia implica uma
atitude de zombaria.

9.

B
A partir da análise dos dois textos, é possível identificar que a concepção de body art diz respeito à
utilização do corpo como suporte para a expressão do sujeito.
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10. A
O enunciado reforça o entrelaçamento dos elementos contidos no texto, e a letra A, por meio da palavra
“amalgamada”, evidencia essa fusão da mulher com a natureza.
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Função afim: Definição, taxa de crescimento e gráfico
Resumo
Chama-se de função afim, ou função polinomial do 1°grau, toda função 𝑓 de ℝ em ℝ dada pela lei de
formação:

f ( x) = ax + b
Em que a e b são números reais, tal que 𝑎 ≠ 0, chamados de coeficientes numéricos, sendo a chamado de
coeficiente angular e b, de coeficiente linear.
Exemplo: Na função definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 , obtemos 𝑎 = 1 e 𝑏 = 2.
Vejamos outros exemplos:

a = 8
f ( x) = 8 x − 1  
b = −1
a = −3
f ( x) = −3x + 4  
b = 4
a = 10
f ( x) = 10 x  
b = 0
1

x
a =
f ( x) = − 5  
2
2
b = −5
a = 2
f ( x) = −0,3 + 2 x  
b = −0,3
Função Linear
Há um caso particular de função afim que é definido quando b = 0. Assim, a função afim𝑓 de ℝ em ℝ, definida
pela lei 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, 𝑎 ∈ ℝ, é chamada de função linear. Dos exemplos tratados anteriormente, é linear a função
dada por:

a = 10
f ( x) = 10 x  
b = 0
Taxa de Variação
Uma das características de uma função afim está relacionada à sua taxa de variação, que é constante;
vejamos como identificar essa taxa de variação e como ela se relaciona com os valores das variáveis x e y,
bem como com seus coeficientes numéricos.
Para entendermos melhor, vejamos um exemplo:
“Uma empresa, ao calcular seus custos, separa-os em custos fixos e custos variáveis. Os custos como
aluguel, encargos fiscais, impostos e salários são considerados fixos, enquanto custos com matéria-prima,
comissões pagas aos funcionários e custos com fretes são exemplos de custos variáveis.
Vamos supor que uma empresa que produz certo material tem custo fixo de R$ 5.000,00 mensais e um custo
variável, que depende do número de peças produzidas, de R$ 30,00 por unidade fabricada.
1

Matemática
Como podemos representar o custo mensal dessa empresa?”
Reparem que o custo inicial é de 𝑅$5000,00, uma que, caso nenhuma unidade seja produzida, ainda assim
esse seria o gasto da empresa. Além disso, a cada unidade fabricada, temos um aumento de 𝑅$30,00no
gasto total. Assim, podemos escrever a função do custo mensal da empresa em função do número de
quantidades produzidas:

f ( x) = 5000 + 30 x
Em que 𝑓(𝑥) é o gasto da empresa e x é a quantidade de unidades produzidas. Assim, propomos a seguinte
pergunta: “O que acontece com o custo mensal da produção quando a quantidade de peças produzidas
aumenta?” Para responder a ela, vamos construir uma tabela de valores em que os valores de x aumentam
uma unidade a cada linha.
Quantidade de peças produzidas (x)

Custo mensal de produção (y)

x=0

y = 30  0 + 5000 = 5000

x =1

y = 30 1 + 5000 = 5030

x=2

y = 30  2 + 5000 = 5060

x=3

y = 30  3 + 5000 = 5090

x=4

y = 30  4 + 5000 = 5120

Observando os valores de y, podemos concluir que, quando os valores da variável x sofrem um aumento de
1 unidade, os valores de y aumentam 30 unidades. Assim, podemos dizer que os valores de y sofrem um
aumento constante a uma taxa de 30 unidades para cada unidade que aumentamos em x. Comparando o
valor da taxa constante de aumento com os valores dos coeficientes a e b, concluímos que o valor da taxa
de aumento é dado pelo valor do coeficiente numérico a, ou seja, o valor de a representa a taxa de variação
da função afim 𝑓(𝑥) = 5000 + 30𝑥.
Agora que já sabemos a importância do coeficiente a, podemos aprender a calculá-lo. Dessa maneira, temos
que a taxa de variação de uma função afim é dada pela razão entre a variação das ordenadas e a variação
das abscissas de dois pontos quaisquer pertencentes à função. Logo, concluímos que a variação da função
afim é dada por:

a=

y
x

Em que, dados dois pontos 𝐴(𝑥𝑎 , 𝑦𝑎 ) e 𝐵(𝑥𝑏 , 𝑦𝑏 ), obtemos 𝛥𝑥 = 𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 e 𝛥𝑦 = 𝑦𝑎 − 𝑦𝑏 .
É importante saber:
• Se 𝑎 > 0, temos uma função afim crescente.
• Se 𝑎 < 0, temos uma função afim decrescente.
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Representação Gráfica
Agora que já estudamos algumas propriedades e relações entre as variáveis x e y da função afim, devemos
estabelecer qual é o comportamento dessa função em um plano cartesiano. Quando colocamos os pontos
de uma função em um mesmo plano, determinamos uma curva que é chamada de gráfico da função. Para
uma função afim 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, com 𝑎 ≠ 0 , o gráfico é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y, ou seja, uma reta
não paralela a nenhum dos eixos coordenados. Dessa maneira, para que possamos desenhar a reta que
representa uma função afim, precisamos de apenas dois de seus pontos.
Observe o exemplo abaixo:
Desenhar o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2.
Vimos que recisamos de apenas dois pontos pertencentes à função 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2. Como podemos escolher
quais pontos usar, é conveniente escolhermos os pontos de fácil cálculo, como os da tabela abaixo:
x

y

Par ordenado

0

f ( 0) = 0 + 2 = 2

A ( 0, 2)

−2

f ( −2) = −2 + 2 = 0

B ( −2,0)

Agora, podemos, através dos pontos A e B, desenhar o gráfico da função 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2:

Aprenderemos abaixo algumas maneiras de facilitar a representação gráfica de uma função afim.

Coeficiente angular no gráfico
Dada uma função afim𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, com 𝑎 ≠ 0, seu coeficiente angular é dado por 𝑎 =

𝛥𝑦
.
𝛥𝑥

Graficamente,

tomando dois pontos quaisquer de uma função afim, obtemos:
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Note que, no triângulo retângulo ABC, temos os catetos 𝐴𝐶 = 𝛥𝑥 = 𝑥𝑏 − 𝑥𝑎 e 𝐵𝐶 = 𝛥𝑦 = 𝑦𝑏 − 𝑦𝑎 . Pela relação
de tangente, temos:

tg =

BC y
=
=a
AC x

Ou seja, o coeficiente angular a de uma função afim também pode ser expresso como a tangente do ângulo
que a função faz com o eixo no sentido anti-horário.

Coeficiente linear no gráfico
Seja uma função afim 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, com 𝑎 ≠ 0. Chamamos o coeficiente numérico b de coeficiente linear.
O coeficiente linear é o valor de y encontrado quando 𝑥 = 0.
Calculamos 𝑓(0):

𝑓(0) = 𝑎(0) + 𝑏 = 𝑏 ⇒ 𝑓(0) = 𝑏
Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto (0, 𝑏). No plano cartesiano, esse ponto representa a
intersecção da reta com o eixo das ordenadas, ou seja, do eixo 0y.

Raiz ou zero da função
Por fim, devemos saber reconhecer um elemento importante do gráfico de uma função afim, que é chamado
de raiz ou zero da função. Em uma função afim 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, a raiz é o valor de x quando𝑦 = 0. Isto é, para
obter a raiz da função devemos igualar a zero o polinômio do 1° grau.

x1 é raiz da função afim se, e somente se, 𝑓(𝑥1 ) = 0.
Na forma de um par ordenado, a raiz da função é a abscissa do ponto (𝑥1 , 0) que pertence ao eixo 0x do plano
cartesiano.
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Estudo do sinal de uma função afim
Assim como para as equações, no estudo das inequações devemos, primeiramente, definir uma inequação
para que, em seguida, possamos trabalhar com um tipo de inequação chamada de inequação do 1º grau.
Para analisarmos o sinal de uma função afim, precisamos separar em dois casos:
• Se 𝑎 > 0, sendo 𝑥1 a raiz da função, temos:

 f ( x)  0, se x  x1

 f ( x) = 0, se x = x1
 f ( x)  0, se x  x
1


•

Se 𝑎 < 0, sendo 𝑥1 a raiz da função, temos:

 f ( x)  0, se x  x1

 f ( x) = 0, se x = x1
 f ( x)  0, se x  x
1


5

Matemática
Exercícios
1.

Considere a função real da forma f(x) = ax + b. Sabendo que f(1) = -1 e f(0) = 2, qual o valor do produto
a . b?

2.

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.

3.

A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois
reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de
entrada, conforme ilustra a figura.

A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir
o nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois
reservatórios estejam vazios.
Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do
volume V de água no sistema?
c)

a)

e)
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b)

4.

d)

Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro.
Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores
dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de
quilômetros percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.

O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa
Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as
locações dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente,
nas empresas
a) I e II.
b) I e III.
c) II e II.
d) II e III.
e) III e I.

5.

Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo
(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz
verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica
acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos.
Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y?
a)

5X − 3Y + 15 = 0

b)

5X − 2Y + 10 = 0

c)

3X − 3Y + 15 = 0

d)

3X − 2Y + 15 = 0

e)

3X − 2Y + 10 = 0
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6.

Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que
utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes
que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor
adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações,
será cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que
melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é:

a)

c)

b)

7.

d)

As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que
vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em
alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta
e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações:
QO = –20 + 4P
QD = 46 – 2P
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto.
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de
mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam.
Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?
a)

5

b)

11

c)

13

d)

23

e)

33
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8.

O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso,
foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km
construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120
000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As duas empresas
apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser
contratada.
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria
indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?

9.

a)

100n + 350 = 120n + 150

b)

100n + 150 = 120n + 350

c)

100(n + 350) = 120(n + 150)

d)

100(n + 350 000) = 120(n +150 000)

e)

350(n + 100 000) = 150(n + 120 000)

Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar
os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar,
analisa o lucro (em milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de
existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual.
O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em anos) de
existência de cada empresa.

`
O empresário decidiu comprar a empresa
a)

F.

b)

G.

c)

H.

d)

M.

e)

P.
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10. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando
que a variação nesse número entre os anos considerados é linear.

Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o
número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será
a)

menor que 1150.

b)

218 unidades maior que em 2004.

c)

maior que 1150 e menor que 1200.

d)

177 unidades maior que em 2010.

e)

maior que 1200.

11. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo
registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as da janeiro deste
ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira
assinada.
Disponível em: http://www.folha.uol.com.br Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado)

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis
primeiros meses do ano.
Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor
varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão
algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é
a)

y = 4 300x

b)

y = 884 905 x

c)

y = 872 005 + 4 300x

d)

y = 876 305 + 4 300x

e)

y = 880 605 + 4 300x
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Gabarito
1. a.b = -3.2 = -6
2. B
O reservatório terá uma vazão constante de enchimento quando, no intervalo em que isso ocorrer, as
vazões da torneira e do ralo forem constantes. Do gráfico, as duas vazões são constantes
simultaneamente no intervalo de 5 a 10.
3. D
Como o reservatório 1 é um prisma então seu crescimento até o nível do cano de ligação é uma função
linear.
Durante a passagem pelo cano de ligação até o preenchimento do reservatório 2 temos uma função
constante.
Após a passagem pelo cano de ligação, o reservatório 1 e o reservatório 2 crescem de forma linear com
inclinação inferior a do primeiro instante.
4. B
Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar.
X) N = 3 e K = 250
I.

100.3 + 0,8.250 = 500

II. 70.3 + 1,2.250 = 510
III. 120.3 + 0,6.250 = 510
Y) N = 1 e K = 120
I.

100.1 + 0,8.120 = 196

II. 70.1 + 1,2.120 = 214
III. 120.1 + 0,6.120 = 192
5. B
Em cada ciclo Y:
Luz vermelha acesa: V segundos
Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V
Luz amarela acesa: 5 segundos
X = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2
X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X – 2Y + 10 = 0
6. B
No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser
constante. O gráfico que mostra isso é o B.
7. B
Sendo Q0 = – 20 + 4P e QD = 46 – 2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD.
Logo:
– 20 + 4P = 46 – 2P ⇔ P = 11
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8. A

9. B
O lucro médio de cada empresa será:
F: 24 ÷ 3 = 8 milhões de reais
G: 24 ÷ 2 = 12 milhões de reais
H: 25 ÷ 2,5 = 10 milhões de reais
M: 15 ÷ 1,5 = 10 milhões de reais
P: 9 ÷ 1,5 = 6 milhões de reais
A empresa que apresenta o maior lucro anual é a empresa G.
10. C

De acordo com o enunciado, sendo x o número de favelas em 2016, temos:
x – 750 = 2 . 218 ⇔ x = 1186.
11. C
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Teoria dos conjuntos
Resumo
Conjunto vazio
É um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado por { } ou ∅.

Subconjuntos
Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B, diz-se, então,
que A é um subconjunto de B, ou seja A⊂ B. Observações:
●
●

Todo o conjunto A é subconjunto dele próprio, ou seja A⊂A;
O conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja ∅⊂A

União de Conjuntos
Dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A ∪ B,
formado por todos os elementos pertencentes a A ou B, ou seja:

Intersecção de Conjuntos
Dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto representado
por A ∩B, formado por todos os elementos pertencentes a A e B, simultaneamente, ou seja:

1
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Diferença de Conjuntos
Dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B (nesta ordem) ao conjunto representado por
A - B, formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B, ou seja

Produto Cartesiano
Dados os conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano A com B, ao conjunto A x B, formado por todos os
pares ordenados (x, y), onde x é elemento de A e y é elemento de B, ou seja

Número de subconjuntos de um conjunto:
Se um conjunto A possuir n elementos, então existirão 2” subconjuntos de A.

Símbolos

2
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Símbolos das operações
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Exercícios
1.

Em um jogo de videogame há uma etapa em que o personagem, para se livrar do ataque de monstros,
precisa subir pelo menos 1 dos 20 andares de um prédio, utilizando, necessariamente, um elevador. O
personagem encontra-se no térreo e pode escolher e acionar um dos 3 elevadores ali existentes.
Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados de modo a parar em andares
diferentes, conforme esquema a seguir:

Analise cada proposição abaixo quanto a ser (V) Verdadeira ou (F) Falsa, apenas para os andares de
1 até 20
( ) Não há possibilidade de um mesmo andar receber os três elevadores P, T e C
( ) Em 6 andares desse prédio, chegam, exatamente, 2 elevadores.
( ) Se em x andares desse prédio chega apenas 1 elevador, então, x é menor que 7
Sobre as proposições, tem-se que:
a) V-V-V
b) V-V-F
c) F-F-F
d) V-F-V
e) V-F-F

2.

No primeirobimestre de 2019, uma escola verificou que 24 alunos ficaram com notas abaixo do
esperado em Matemática, 18 em Português e 15 em Ciências. Desses alunos, 15 ficaram com
rendimento insatisfatório em Matemática e Português, 9 em Matemática e Ciências, e 9 em Ciências
e Português. Apenas 6 ficaram com nota baixa nas três matérias citadas. É correto afirmar-se que a
quantidades de alunos que ficaram com nota baixa em Matemática, mas não em Português ou
Ciências é:
a) 21
b) 18
c) 15
d) 9
e) 6
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3.

4.

5.

Se 𝐴 = { 𝑥 ∈ ℕ | 𝑥 é 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 60} e B = { 𝑥 ∈ ℕ | 1 ≤ 𝑥 ≤ 5} e , então o número de elementos do
conjunto das partes de A ∩ B é um número
a)

Múltiplo de 4, menor que 48

b)

Primo, entre 27 e 33

c)

Dividor de 16

d)

Par, multiplo de 6

e)

Pertencente ao conjunto {𝑥 ∈ ℝ |32 < 𝑥 ≤ 40}

No dia 17 de Maio próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma
Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a
antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles
têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o
número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:
a)

20 alunos

b)

26 alunos

c)

34 alunos

d)

35 alunos

e)

36 alunos

Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 970
pessoas. Dessas, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consomem nenhum
desses produtos. O número de pessoas que consomem os dois produtos é:
a) 124
b) 250
c) 525
d) 527
e) 775

6.

Foi solicitado que um grupo de 64 pessoas escolhesse um numero maior do que 3. Após a análise das
escolhas, constatou-se que: 12 pessoas escolheram um número primo, 30 um número par, 14 um
múltiplo de 3, e 6 um múltiplo de 6. O número de pessoas que escolheu um número ímpar, não múltiplo
de 3 foi igual a:
a) 14
b) 26
c) 12
d) 20
e) 34
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7.

Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas
entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de
A e B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não gosta de
nenhuma das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade
de que ela goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de:
a) 16%
b) 17%
c) 20%
d) 25%
e) 27%

8.

Perguntou-se a 400 famílias de um bairro da cidade qual era o tipo de transporte utilizado em seu dia
a dia. Segundo as respostas, 275 famílias fazem uso de transporte público; 100 famílias utilizam o
transporte público e o transporte particular; e 105 usam exclusivamente o transporte particular.
Quantas famílias não usam nenhum tipo de transporte?
a) 20
b) 80
c) 120
d) 125
e) 130

9.

Dados dois conjuntos, A e B, onde:

O conjunto B é igual a:
a) {a}
b) {c, e}
c) {a, b, d}
d) {b, c, d, e}
e) {a, b, c, d, e}
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10. Considere os seguintes conjuntosde números reais:

Qual dos conjuntos abaixo representa o conjunto A ∩ B?

a)

b)

c)
d)
e)

11. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus
consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os
resultados indicaram que:
•

65 pessoas compram cream crackers.

•

85 pessoas compram wafers.

•

170 pessoas compram biscoitos recheados.

•

20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados.

•

50 pessoas compram cream crackers e recheados.

•

30 pessoas compram cream crackers e wafers.

•

60 pessoas compram wafers e recheados.

•

50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa.

Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa.
a) 200
b) 250
c) 320
d) 370
e) 530
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12. Sejam os conjuntos

Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

8
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Gabarito
1. B
O elevador P para apenas nos andares pertencentes ao conjunto I = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}. Já o
elevador T apenas nos andares pertencentes ao conjunto J = {3, 9, 12, 15, 18}, enquanto o elevador C
para apenas nos andares pertencentes ao conjunto K = {5, 10, 15, 20}. Em consequência, como a
interseção dos conjuntos I, J e K é vazia, não há possibilidade de um mesmo andar receber os três
elevadores P, T e C. Desde que I ∩ J = {6, 12, 18}, I ∩ K = {10, 20} e J ∩ K = {15}, podemos afirmar que em
seis andares desse prédio, chegam, extamente, dois elevadores.
Os andares em que chega apenas um elevador pertencem ao conjunto L = {2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16}. Portanto,
segue que x = 8, ou seja, um número mais do que 7.
2. E
Considerando que:
M: conjunto dos alunos que ficaramm com notas baixas em Matemática
P: conjunto dos alunos que ficaramm com notas baixas em Português
C: conjunto dos alunos que ficaramm com notas baixas em Ciências e as informações do problema,
temos os seguintes diagramas.

Portanto, o número de alunos que ficaram com nota baixa apenas em Matemática, é 6.
3. A

4. C
Se 12 pessoas tem o sangue AB, isso quer dizer que:
A= 42
B=36
AB=12, 12 é a interseção dos conjuntos. é o que tem no A e no B ao mesmo tempo.. 42 - 12 = 30, então,
30 pessoas possuem somente o tipo A 36 - 12 = 24, então, 24 pessoas possuem somente o tipo B.
30 + 24 + 12 = 66
Se são 100 pessoas, menos as 66 = 34 pessoas do tipo O
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5. A
Considerando que x seja o número de pessoas que consomem os dois produtos, temos:

5252 – x + x + 250 – x + 319 = 970
-x = 970 – 1094
-x = -124
x = 124
Portanto, 124 pessoas consomem os dois produtos.
6. B
Vamos, inicialmente, considerar os seguintes conjuntos:
A: conjunto dos números primos maiores que 3.
B: conjunto dos números pares maiores que 3.
C: conjunto dos múltiplos de 3 maiores que 3.
D = B ∩ C: conjunto dos múltiplos de 6 maiores que 3.
Organizando as informações do problema através de diagramas:

Temos então a seguinte equação: x + 12 + 24+ 6 + 8 = 64  x= 14
Considerando que todo número primo maior que 3 é ímpar, o número de pessoas que escolheu um
número ímpar, não múltiplo de 3, foi igual a:
x + 12 = 14 + 12 = 26
7. E
Gostam só do refrigerante A: 60 -18-35 + 2 = 9%
Gostam só do refrigerante B: 50-18-24 + 2 =10%
Gostam só do refrigerante C: 57-24 -35 + 2 = 0%
s pessoas que gostam de A e B são as que gostam dos 2 do refrigerante menos as que gostam dos 3,
assim temos: 18 - 2 = 16%
As que gostam só dos refrigerantes A e C: 35 - 2 = 33
As que gostam só dos refrigerantes B e C: 24 -2 = 22%
Dando um total de 92%
Os 8% restantes não gostam de NENHUMA, assim temos: 9% + 10% + 8% = 27%

10

Matemática
8. A
De acordo com as informações do problema, podemos elaborar os seguintes diagramas.

Considerando que x é o número de famílias que não utilizam nenhum tipo de transporte, temos a
seguinte equação:
175 + 100 + 105 + x = 400
380 + x = 400
X = 20
9. C

10. C
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11. B
A partir do enunciado montamos o seguinte diagrama:

Logo, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:
N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250.
12. A
Representamos os conjuntos A, B e C na reta numérica.
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Introdução à geometria plana
Resumo
Principais Conceitos
Ponto, reta e plano são elementos cuja existência é aceita sem uma definição. Suas representações são
dadas por:
Ponto: representamos com letras latinas maiúsculas: A, B, C, P,...

Plano: representamos com letras gregas minúsculas:

 ,  ,  ,  ,...

Reta: representamos com letras latinas minúsculas: a, b, c, r, t,...

Semirreta: uma semirreta é uma das partes de uma reta limitada por um único ponto P.

Segmento de reta: dada uma reta AB , o segmento de reta AB é a parte limitada entre os pontos A e B.

1
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Ângulo
Ângulo é a parte do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Chama-se de lado as duas
semirretas que formam o ângulo, e de vértice a origem comum às duas semirretas.

Representação:

ˆ
AOB

Unidade de medida de ângulo: existem duas medidas angulares principais, o grau e o radiano.
•

Grau:

1
360

do comprimento angular de uma circunferência. Ou seja, uma volta completa na circunferência

percorre 360°.
•

Radiano: Medida angular de um arco com o mesmo comprimento métrico do raio. Como a circunferência
tem comprimento

2

vezes o seu raio, seu comprimento angular é

2 rad



2

radianos.

360

Ângulos adjacentes: dois ângulos são adjacentes se forem consecutivos e não possuírem pontos internos
em comum.

Ângulo Agudo:

  90º

Ângulo Reto:

Ângulo Obtuso:

Ângulo Raso (meia volta):

 = 90º

90º    180º

 = 180º
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Ângulos consecutivos: dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado
comum.

Os ângulos α e β são consecutivos.

Bissetriz: semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes.

OP é bissetriz de AÔB
AÔP=PÔB

Ângulos Complementares: dois ângulos que somados dão 90º. Complemento de a é 90° – a.

 +  = 90º

Ângulos Suplementares: dois ângulos que somados dão 180º. Suplemento de a é 180° – a.

 +  = 180º

Ângulos Replementares: dois ângulos que somados dão 360°. Replemento de a é 360° – a.

 +  = 360º
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Ângulos Opostos pelo Vértice: dois ângulos serão opostos pelo vértice (O.P.V.) quando um deles for
composto pelas semirretas opostas do outro.

AÔB E CÔD são O.P.V.
AÔB = CÔD
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Exercícios
1.

2.

A medida de y na figura, em graus é:

a)

42°.

b)

32°.

c)

142°.

d)

148°.

e)

24°.

Sejam A, B e C respectivamente as medidas do complemento, suplemento e replemento do ângulo de
40°, têm-se:

3.

a)

A = 30°; B = 60°; C = 90°.

b)

A = 30°; B = 45°; C = 60°.

c)

A = 320°; B= 50°; C = 140°.

d)

A = 50°; B = 140°; C = 320°.

e)

A = 140°; B = 50°; C = 320°.

Na figura abaixo,

OP

a)

x = 13 e y = 49

b)

x = 15 e y = 35

c)

x = 12 e y = 48

d)

x = 17 e y = 42

e)

x = 10 e y = 50

é bissetriz do ângulo AÔB. Determine o valor de x e y.
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4.

Dois ângulos são complementares e suas medidas são x e y. Sabe-se, também, que o dobro da medida
do menor ângulo é igual à medida do maior aumentada em 30°. Qual valor de x e y.

5.

6.

a)

40º e 50º

b)

60º e 30º

c)

20º e 70º

d)

25º e 75º

A medida do ângulo y na figura é:

a)

62º

b)

72º

c)

108º

d)

118º

e)

154º

Sabendo-se que a soma de dois ângulos é 78° e um deles vale 3/5 do complemento do outro, os valores
dos ângulos são:

7.

a)

10° e 68°.

b)

15° e 63°.

c)

16° e 62°.

d)

18° e 60°.

e)

20° e 58°.

O ângulo cujo suplemento excede em 6° o quádruplo do seu complemento, é:
a)

58°.

b)

60°.

c)

62°.

d)

64°.

e)

68°.
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8.

Duas retas cruzam-se no ponto V, formando os ângulos opostos pelo vértice de 10x + 20 e 5x + 50. Qual
é o valor de x?

9.

a)

5

b)

6

c)

7

d)

8

e)

9

Considere θ e α dois ângulos adjacentes e complementares. A expressão que determina o valor do
ângulo formado pelas bissetrizes de θ e α é
a)

θ+α
.
2

b)

θ+α
.
4

c)

90 − (θ + α )
.
2

d)

90 − (θ + α )
.
4

e)

θ+α

10. Os ângulos Â e B̂ são congruentes. Sendo Â = 2x + 15 e B̂ = 5x − 9. Assinale a alternativa que
representa, corretamente, o valor de x.
a)

2

b)

8

c)

12

d)
e)

24
48°

7

Matemática
Gabarito
1.

B
Como podemos notar pela figura, y + 6x +4 = 180, pois y e (6x + 4) são suplementares. Além disso, (2x
+100) e (6x + 4) são opostos pelo vértice, ou seja, são iguais. Assim, temos um sistema:

 y + 6 x + 4 = 180

2 x + 100 = 6 x + 4
Encontramos x = 24 e y =32.
2. D
Pelas informações dadas no enunciado, temos:

 A + 40 = 90

 B + 40 = 180
C + 40 = 360

Resolvendo as equações encontramos A = 50, B = 140 e C = 320.
3.

E
Pela figura, temos que 2y + y – 10 + x + 30 = 180 e que y – 10 = x + 30, já que OP é bissetriz de AÔB.
Assim, podemos montar o sistema:

2 y + y – 10 + x + 30 = 180

 y − 10 = x + 30
Resolvendo o sistema encontramos y = 50 e x = 10.
4.

A
Se x e y são complementares, então x + y =90. Suponha que x seja o menor ângulo. Assim, 2x = y + 30.
Temos um sistema:

2 x = y + 30

 x + y = 90
Resolvendo o sistema, encontramos x = 40 e y = 50.
5.

D
Como podemos notar pela figura, y + 3x -16 = 180, pois y e (3x - 16) são suplementares. Além disso, (2x
+10) e (3x - 16) são opostos pelo vértice, ou seja, são iguais. Assim, temos um sistema:

 y + 3 x − 16 = 180

 2 x + 10 = 3 x − 16
Encontramos x = 26 e y =118.
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6.

D
Pelas informações do enunciado temos:

 x + y = 78

3(90 − y )

x=

5

Resolvendo o sistema, encontramos x = 18 e y = 60.
7.

C
Pelas informações do enunciado, temos:
180 – x = 4(90 – x) + 6
Resolvendo a equação, encontramos x = 62.

8.

B
O exercício afirma que os ângulos são opostos pelo vértice. Assim sendo, basta escrever:
10x + 20 = 5x + 50
10x – 5x = 50 – 20
5x = 30
x = 30/5
x = 6.

9. A
Calculando:

θ α θ+α
+ =
2 2
2
10. B
Se Â e B̂ são congruentes, podemos escrever que:
2x + 15 = 5x − 9  24 = 3x  x = 8
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Retas paralelas cortadas por uma transversal / Teorema de Tales
Resumo
Retas paralelas cortadas por um transversal
Sejam r e s duas retas paralelas e uma reta t, concorrente a r e s:

A reta t é denominada transversal às retas r e s. Sua intersecção com as retas determina oito ângulos. Com
relação aos ângulos formados, podemos classificá-los como:

Com isso, podemos demonstrar como a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180°.

1
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Seja ABC um triângulo. Trace a reta que contém o segmento
passando por A, conforme a figura abaixo:

BC . Em seguida, tome a reta paralela à BC

Note que a reta que passa por A e por C é transversal às duas outras retas. Com isso o ângulo 𝐴𝐶̂ 𝐵 (ângulo
vermelho) e 𝐴𝐵̂ 𝐶 (ângulo verde) tem seus alternos internos na reta que passa por A. Podemos reparar
também que a soma do ângulo verde com o ângulo vermelho e o ângulo cinza dá 180°, conforme queríamos
provar.

Teorema de Tales
Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, os segmentos determinados sobre a
primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal.

Por Tales:

𝐴𝐵
𝐷𝐸

𝐵𝐶

= 𝐸𝐹

Usando as propriedades de proporção, podemos reescrever a proporção acima de outras formas ainda mais
completas, como, por exemplo,

𝐴𝐶

=
𝐴𝐵

𝐷𝐹
𝐸𝐹

.
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Exercícios
1.

2.

As retas r1 e r2 são paralelas. O valor do ângulo

a)

40°.

b)

45°.

c)

50°.

d)

65°.

e)

130°.

 , apresentado na figura a seguir, é:

Numa gincana, a equipe “Já Ganhou” recebeu o seguinte desafio: Na cidade de Curitiba, fotografar a
construção localizada na rua Marechal Hermes no número igual à nove vezes o valor do ângulo Â da
figura a seguir:

Se a equipe resolver corretamente o problema, irá fotografar a construção localizada no número:
a)

990.

b)

261.

c)

999.

d)

1026

e)

1260.
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3.

4.

A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de
energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a
de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo as
suas instalações. Observando a figura e admitindo que as linhas retas r, s e t sejam paralelas, podese afirmar que a barreira mede:

a)

33 m.

b)

38 m.

c)

43 m.

d)

48 m.

e)

53 m.

O jardineiro do Sr. Artur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores onde as divisões
são todas paralelas à base AB do triangulo ABC, conforme figura.

Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são, respectivamente:
a)

30 cm e 50 cm.

b)

28 cm e 56 cm.

c)

50 cm e 30 cm.

d)

56 cm e 28 cm.

e)

40 cm e 20 cm.
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5.

6.

Considere a figura em que r // s // t . O valor de x é:

a)

3.

b)

4.

c)

5.

d)

6.

Na figura a seguir, as retas r e s são paralelas. Considerando que a reta t é bissetriz do ângulo PÂQ, a
medida do ângulo x é:

a)

50°.

b)

80°.

c)

90°.

d)

100°.
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7.

Pedro está construindo uma fogueira representada pela figura abaixo. Ele sabe que a soma de x com
y é 42 e que as retas r, s e t são paralelas.

A diferença x – y é:

8.

a)

2.

b)

4.

c)

6.

d)

10.

e)

12.

Observe a figura abaixo:

O valor de a, b e x é:
a) x = 70°, a = 150° e b = 140°.
b) x = 140°, a = 150° e b = 70°.
c) x = 150°, a = 70° e b = 140°.
d) x = 70°, a = 140° e b = 150°.
e) x = 150°, a = 140° e b = 70°.

6

Matemática
9.

Na figura abaixo, as retas r, s e t são paralelas. Sendo assim, qual é o valor dos ângulos a, b, c e d?

a)

a = 120°, b = 60° , c = 60° e d = 60°.

b)

a = 60°, b = 60° , c = 60° e d = 120°.

c)

a = 60°, b = 60° , c = 60° e d = 60°.

d)

a = 120°, b = 120 , c = 60° e d = 60°.

e)

a = 120°, b = 60° , c = 120° e d = 60°.

10. A figura a seguir representa um terreno com frente para duas ruas. A frente para a rua da Paz mede
270 metros.

O proprietário do terreno resolveu dividi-lo em três lotes menores, traçando sobre ele duas paralelas
perpendiculares à rua do Amor. Os terrenos I, II e III ficaram com 80 m, 60 m e 40 m de frente para essa
rua, respectivamente.
Com base nessas informações, determine as medidas das frentes dos três terrenos para a rua da Paz.
a)

I = 90 m, II = 60 m e III = 120 m.

b)

I = 60 m, II = 90 m e III = 120 m.

c)

I = 120 m, II = 60 m e III = 90 m.

d)

I = 60 m, II = 60 m e III = 90 m.

e)

I = 120 m, II = 90 m e III = 60 m.
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11. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda
é feito o rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva
da fazenda foi dividida em três partes conforme a figura.

Considere que
– os pontos A, B, C e D estão alinhados;
– os pontos H, G, F e E estão alinhados;
– os segmentos 𝐴𝐻, 𝐵𝐺, 𝐶𝐹 e 𝐷𝐸 são, dois a dois, paralelos entre si;
– 𝐴𝐵 = 500𝑚, 𝐵𝐶 = 600𝑀, 𝐶𝐷 = 700𝑚 e 𝐻𝐸 = 1980𝑚.
Nessas condições, a medida do segmento 𝐺𝐹 é, em metros,
a)

665.

b)

660.

c)

655.

d)

650.

e)

645.

8

Matemática
Gabarito
1.

A
Observe a figura:

Como α e 40° são ângulos alternos internos, α = 40°.
2. C
Gire a figura para a esquerda e observe:

Como r e s são paralelas, trace uma transversal e calcule os ângulos alternos internos. O ângulo Â é
ângulo externo ao triângulo inferior, portanto Â = 65 + 46 = 111. Queremos saber o valor de 9Â = 9 x 111
= 999.
3.

B

Usando o teorema de Talles, temos que:
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x = 38 metros.
4.

B
Usando o teorema de Talles, temos que:

e

. Assim, x = 28 e y = 56.

5. B
Pelo teorema de Tales, temos que:

Evoluindo a equação, encontramos x² - x - 12 = 0.
Resolvendo a equação, encontramos x = 4 ou x = -3. Descartamos a solução negativa por se tratar de
um comprimento.
6.

A
Observe a figura:

Assim, x + x + 80 = 180.
x = 50 graus.
7. C
Usando o teorema de Tales e as informações dadas no enunciado, podemos montar um sistema:

Resolvendo o sistema, encontramos x = 24 e y = 18.
Assim, x – y = 24 – 18 = 6.
8. A
Pela figura, vemos que b e 40° são colaterais internos, assim, somam 180°. Logo, b = 140°. Vemos,
também, que a e 30° são colaterais internos, assim, somam 180°. Logo, a = 150°. Por fim:
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a + b + x = 360
150 + 140 + x = 360
x = 70
9. A
Pela figura, vemos que a = 120° pois são ângulos correspondentes. Além disso, a e b são colaterias
internos, assim, somam 180°. Dessa maneira, b = 60°. Indo além, d e 120° também são colaterias internos,
assim, somam 180°. Dessa maneira, d = 60°. Por fim, vemos que b + c + d = 180°. Encontramos c = 60°.
10. E
Pelo teorema de Tales, temos:

270 I
=
 I = 120m
180 80
270 II
=
 II = 90m
180 60
270 III
=
 III = 60m
180 40
11. B
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Palavras Variáveis (Adjetivos e Numerais)
Resumo
Adjetivos
São palavras que modificam substantivos e servem para caracterizar seres, objetos indicando uma qualidade
ou defeito, modo de ser, aspecto ou aparência e estado e para estabelecer com o substantivo relações de
tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade.
Por exemplo: aluno inteligente, pessoa humilde, céu azul, casa arruinada, nota mensal (= nota relativa ao
mês), vinho português (= vinho proveniente de Portugal).
Locuções adjetivas:
São expressões formadas pela união de preposição e substantivo com o objetivo de caracterizar
substantivos.
Exemplo: Amor de mãe (= amor materno)
Sol da manhã (= sol matutino)
Estilística:
Em algumas situações, a mudança de posição do adjetivo lhe confere maior destaque, o que, ainda que
mantenha seu sentido original, tende a enfatizá-lo.
Exemplo: menina bela/bela menina.
Já em outros casos, é possível que a mudança de posição do adjetivo provoque mudança em seu significado
original.
Exemplo: homem grande/grande homem.
Além disso, o adjetivo (termo determinante) tem uma relação muito próxima com o substantivo (termo
determinado) e por isso deve-se ter muita atenção com a sua posição em uma frase. Veja:
Exemplo: autor defunto/defunto autor.
No primeiro caso, a palavra “autor” é um substantivo que é caracterizado pelo adjetivo “defunto”, enquanto no
segundo, ocorre o contrário,”defunto” é um substantivo e “autor” é adjetivo.
Existe também a substantivação do adjetivo quando um determinante (artigo) está anteposto ao adjetivo e
provoca uma alteração de sentido na frase. Compare:
O céu cinzento indica chuva.
O cinzento do céu indica chuva.
Enquanto na primeira frase, a palavra ‘cinzento’ é um adjetivo, na segunda é um substantivo.
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Numeral
É uma classe de palavras que indica número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupados em
uma série. Em seu aspecto semântico, designa o conceito número-ordem, multiplicação e divisão e podemos
utiliza-los para intensificar ou atenuar uma ideia.
Veja: Já disse mil vezes.
Troquei duas palavras com ele.
Os numerais podem ser:
1. Cardinais: indicam o número exato dos seres.
Exemplo: um, dez, trezentos, mil.
2. Ordinais: indicam a ordem dos seres.
Exemplo: terceiro, décimo, centésimo.
3. Multiplicativos: indicam o múltiplo dos seres.
Exemplo: dobro, triplo, cêntuplo.
4. Fracionários: indicam a divisão dos seres.
Exemplo: meio, metade, décimo, um quinto.
5. Coletivos: indicam um conjunto de seres.
Exemplo: trio, dezena, década.
Obs.: Ambos/ambas são considerados numerais e são muito empregados para retomar elementos citados
anteriormente.
Exemplo: Mário e Lucas, alunos do Colégio Pedro II, foram classificados para a final do campeonato de xadrez.
Ambos foram ovacionados.
Os numerais podem exercem funções adjetiva e substantiva.
Exemplos:
“Um é pouco, dois é bom, três é demais.” (os numerais exercem a função de sujeito).
Vinte alunos foram convidados para a inauguração da nova sede da escola. (o numeral exerce a função de
adjunto adnominal).
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Exercícios
1.

Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia
de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu
burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: "Já vi muito comentarista
burro, mas burro comentarista é a primeira vez."
Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na
expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre:

2.

a)

obra grandiosa

b)

jovem estudante

c)

brasileiro trabalhador

d)

velho chinês

e)

fanático religioso

Pero vaz caminha
a descoberta

Depois de dançarem

Seguimos nosso caminho

Diogo Dias

por este mar de longo

Fez o salto real

Até a oitava da Páscoa

as meninas da gare

Topamos aves

Eram três ou quatro moças bem moças e

E houvemos vista de terra

bem gentis

os selvagens

Com cabelos mui pretos pelas espáduas

Mostraram-lhes uma galinha

E suas vergonhas tão altas e tão

Quase haviam medo dela

saradinhas

E não queriam pôr a mão

Que de nós as muito olharmos

E depois a tomaram como espantados

Não tínhamos nenhuma vergonha

primeiro chá
ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978. p.80.

A conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tomar uma palavra designadora (substantivo) e usála como caracterizadora (adjetivo), constitui um procedimento comum em língua portuguesa. Assinale
a opção em que a palavra sublinhada exemplifica este procedimento de conversão de substantivo em
adjetivo.
a)

E depois a tomaram como espantados.

b)

Fez o salto real.

c)

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis.

d)

Com cabelos mui pretos pelas espáduas.

e)

E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas.
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3.

Observe a construção do texto a seguir:
Nuvens brancas
Passam
Em brancas nuvens.
LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: Brasiliense 1983.

Analisando-se o texto acima, a afirmação imprópria é:
a)

“nuvens brancas” significam nuvens da cor do leite, da neve.

b)

“brancas nuvens” significam momentos cercados de facilidade, de conforto, de alegria; sem
sofrimento.

c)

sempre que se muda o adjetivo de lugar, muda-se o sentido do substantivo.

d)

a mudança de posição do adjetivo ‘brancas’ foi o recurso que o poeta utilizou para provocar a
alteração de sentido.

e)

o autor faz um jogo de palavras utilizando o mesmo adjetivo e substantivo.

4.

Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso,
caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por
peculiaridades linguísticas e estruturais que lhes conferem determinado formato.
Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel e, para isso, utiliza-se:
a)

da predominância das formas imperativas dos verbos e de abundância de substantivos.

b)

de uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto.

c)

de uma enumeração de vocábulos, que visam conferir ao texto um efeito de certeza.

d)

do emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto.
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5.

Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo.
Observe:
Lá se vão os pobres meninos
Pelas ruas da cidade.
Meninos pobres,
pelas ruas da cidade rica.
Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra “pobres” no trecho acima?

6.

a)

humildes e modestos.

b)

mendigos e sem recursos.

c)

dignos de pena e improdutivos.

d)

dignos de compaixão e desprovidos de recursos.

e)

ingênuos e sem posses.

(ENEM) O sedutor médio
Vamos juntar
Nossas rendas e
Expectativas de vida
Querida,
O que me dizes?
Ter 2, 3 filhos
E ser meio felizes?
VERISSIMO, L.F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas
a)

nos três primeiros versos, em que “juntar expectativas de vida” significa que, juntos, os cônjuges
poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica.

b)

na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado
pelo uso do adjetivo “médio” no título e do advérbio “meio” no verso final.

c)

no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas um
dos cônjuges se sentiria realizado.

d)

nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” indica que o sujeito poético passa por dificuldades
financeiras e almeja os rendimentos da mulher.

e)

no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e
inábil em termos de conquistas amorosas.
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7.

Futurolândia
George Jetson não poderia desejar TV mais bacana que esta. Chama-se Satellite, e foi criada pela
empresa norte-americana Mercury. Possui monitor de 14 polegadas e repousa sobre uma esfera de
alumínio polido. Os tubos de plástico ABS conduzem a fiação para duas esferas: na menor, vermelha,
está instalado o alto-falante; e na maior, com um globo terrestre, fica o sensor do controle remoto. O
resultado é absolutamente inovador.
Carta Capital, São Paulo, 19 mar. 1997.

Quanto ao termo “bacana” podemos afirmar que é:

8.

a)

substantivo que indica qualidade positiva.

b)

adjetivo que indica qualidade positiva, pertencente à gíria brasileira.

c)

gíria, usada sempre no sentido de grã-fino.

d)

gíria americana e foi introduzida no Brasil na década de 50.

e)

conotativo; no sentido denotativo significa festeiro.

Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo.
a)

Há muitos anos que a política em Portugal apresenta (...)

b)

Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o Poder (...)

c)

(...) os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para continuar (...)

d)

(...) são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos (...)

e)

(...) aos quatro cantos de uma sala (...)
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9.

As palavras “sete”, “fome” e “colabore”, em destaque no cartaz, podem ser classificadas, correta e
respectivamente, nas classes gramaticais:
a)

artigo, substantivo e adjetivo.

b)

artigo, adjetivo e substantivo.

c)

numeral, preposição e verbo.

d)

numeral, advérbio e conjunção.

e)

numeral, substantivo e verbo.

10. Leia o fragmento abaixo:
Se sua mãe pedir um presente, dê logo dois
Compre um produto X e ganhe 50% (...) Sempre que adquirir um produto X, você vai pagar metade de
uma assinatura anual da revista Y que você escolher.
Adaptação de página publicitária de produtos eletrodomésticos.

Assinale a opção que corresponde, respectivamente, à identificação da classe gramatical dos
vocábulos destacados.
a)

Numeral ordinal; numeral cardinal; numeral fracionário.

b)

Artigo indefinido; numeral cardinal; substantivo.

c)

Numeral cardinal; numeral cardinal substantivado; substantivo.

d)

Artigo indefinido; numeral cardinal; numeral fracionário.

e)

Numeral cardinal; substantivo; numeral fracionário.
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Gabarito
1.

A
Entre as alternativas apresentadas, apenas em “obra grandiosa” ou “grandiosa obra” não há alteração de
sentido nem de classe gramatical das palavras caso sua ordem seja alterada porque “obra” é substantivo
e “grandiosa”, adjetivo.

2.

C
O vocábulo “moças” é ressignificado e assume o sentido de “novas”, portanto, é deslocado da função de
substantivo para a de adjetivo.

3.

C
A afirmação “sempre que se muda o adjetivo de lugar, muda-se o sentido do substantivo” é incorreta,
pois isso não ocorre sempre, depende do caso e do contexto; por exemplo: a linda menina/ a menina
linda. As demais afirmações estão corretas.

4.

B
O texto – se tratando de um anúncio com objetivo de convencer o interlocutor a adquirir o que está sendo
anunciado – apresenta forte adjetivação a fim de convencer o leitor de que o produto é bom: maravilhoso
jardim, linda residência, rua tranquila.

5.

D
Na primeira ocorrência, o vocábulo “pobres” significa “coitados”, “dignos de pena”. Na segunda,
entendemos que eles não possuem recursos (como dinheiro, por exemplo).

6.

B
Uma das características da obra de Veríssimo é o uso de ironias, que fazem uma crítica social. No poema
“O Sedutor Médio”, essa ironia é caracterizada pelo adjetivo “médio” e o advérbio “meio”, utilizada para
criticar o matrimônio.

7.

B
O adjetivo “bacana” é uma gíria que caracteriza o substantivo “TV” e possui um sentido de qualidade
positiva.

8.

C
O numeral cardinal “cinco” é empregado como substantivo porque está determinado pelo artigo definido
“os”. Já os outros numerais cardinais estão empregados na sua função própria.

9.

E
“Sete” é uma palavra que representa um número, sendo classificada como numeral. “Fome” é um
substantivo que dá nome ao estado de carência alimentar. “Colabore” é um verbo no modo imperativo,
que está conjugado na 3ª pessoa do singular.

10. D
No primeiro caso, “um presente”, podemos entender “um” como um numeral cardinal (=quantidade de
presentes) ou como artigo indefinido (=algum presente). No entanto, não há opção que contemple a
primeira opção. Portanto, devemos considerar “um” = “algum”.
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No segundo caso, “dois” é um numeral cardinal, pois indica quantidade de presentes.
No terceiro caso, “metade” é indica uma fração.
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Palavras Variáveis (Substantivos e Artigos)
Resumo
Substantivo
É a palavra que usamos para designar seres, pessoas, lugares, sentimentos, processos, características e
afins. Eles devem funcionar sempre como termo mais importante das expressões nominais das quais fazem
parte. Os substantivos podem ser classificados:
Quanto ao significado:
1. Concreto: designam seres, sejam reais ou fictícios.
Exemplo: caneta, árvore, homem, cavalo.
2. Abstrato: designam ações, estados, qualidades e sentimentos.
Exemplo: beleza, saudade, ira, doçura, bondade.
Quanto à abrangência:
1. Comuns: designam, genericamente, um elemento de um conjunto.
Exemplo: aluno, homem, país, cachorro.
2. Próprios: designam, especificamente, um elemento de um conjunto.
Exemplo: Brasil, Totó, Maria, José.
Quanto à formação:
1. Simples: são formados por um só radical.
Exemplo: mar, lápis, casa, mesa.
2. Compostos: são formados por mais de um radical.
Exemplo: beija-flor, pé de moleque.
Quanto à origem:
1. Primitivos: são aqueles cujo radical não passa por nenhuma forma de derivação.
Exemplo: blusa, menina, cabelo.
2. Derivados: são aqueles que sofrem sufixação, prefixação ou alguma forma de derivação.
Exemplo: blusinha, menininha, cabeleira.
Os substantivos podem ser flexionados de acordo com seu número (singular e plural), e gênero (feminino e
masculino). Além disso, por adição de sufixo, eles assumem categoria de grau (diminutivo e aumentativo).
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Artigo
São palavras (o, a, os, as, um, uma, uns, umas) variáveis em número e gênero que se antepõem aos
substantivos para indicar um ser já conhecido (definido) pelo leitor ou para indicar um representante de uma
espécie ao qual não se fez menção anterior (indefinido). Ou seja, os artigos definidos têm a função semântica
de especificar, determinar os substantivos, e os indefinidos têm a função de generalizar os substantivos.
Por exemplo:
O jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista específico, já mencionado anteriormente).
Um jornalista recebeu o prêmio. (= jornalista genérico, não mencionado antes).
Substantivação:
Os artigos podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõem, independentemente da
classe gramatical a que essa palavra pertence. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria.
Ex.: O andar de Gabriela chama atenção.
O artigo definido também é utilizado para ressaltar a notoriedade de algum ser para destacar o seu caráter
único. Esse recurso é muito utilizado em propagandas para apresentar produtos como os melhores de sua
categoria.

Na publicidade acima, podemos observar a frase “É assim que se constrói o Canal Campeão”. Logo, o artigo
‘o’ enfatiza que o canal apresentado é o melhor, o campeão dentre todos os outros canais.
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Exercícios
1.

O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa
porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se
deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o usamos para desarmar certas
palavras que, por sua forma original, são ameaçadoras demais.
Luís Fernando Veríssimo, Diminutivos.

A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor sobre diminutivos é:

2.

a)

O iorgurtinho que vale por um bifinho.

b)

Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres.

c)

Gosto muito de te ver, Leãozinho.

d)

Essa menininha é terrível!

e)

Vamos bater um papinho.

Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa:
Entrevistador: — O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso?
Entrevistado: — Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número
imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios.
Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme
de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo.
É um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais
diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas
decisões não deveriam passar de duzentas, trezentas por ano. Hoje, são analisados cinquenta mil,
sessenta mil processos. É uma insanidade.
Veja, 15/06/2011.

No trecho “dotadas da prerrogativa ou de competência”, a presença de artigo antes do primeiro
substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos
seja, respectivamente,
a)

figurado e próprio.

b)

abstrato e concreto.

c)

específico e genérico.

d)

técnico e comum.

e)

lato e estrito.
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3.

A questão aborda um fragmento de um artigo de Mônica Fantin sobre o uso dos tablets no ensino,
postado na seção de blogues do jornal Gazeta do Povo em 16.05.2013:
Ou seja, pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola - acessar e produzir imagens, vídeos,
textos na diversidade de formas e conteúdos digitais - implica em repensar a didática e as
possibilidades de experiências e práticas educativas, midiáticas e culturais na escola ao lado de
questões econômicas e sociais mais amplas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre
os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital.
(Tablets nas escolas. www.gazetadopovo.com.br. Adaptado.)

No último período do texto, os termos “saberes” e “fazeres” são

4.

a)

adjetivos

b)

pronomes

c)

substantivos

d)

advérbios

e)

verbos

A CIÊNCIA DO PALAVRÃO
Por que diabos m... é palavrão? Aliás, por que a palavra diabos, indizível décadas atrás, deixou de ser
um? Outra: você já deve ter tropeçado numa pedra e, para revidar, xingou-a de algo como fllha da...,
mesmo sabendo que a dita nem mãe tem.
Pois é: há mais mistérios no universo dos palavrões do que o senso comum imagina. Mas a ciência
ajuda a desvendá-los. Pesquisas recentes mostram que as palavras sujas nascem em um mundo à
parte dentro do cérebro. Enquanto a linguagem comum e o pensamento consciente ficam a cargo da
parte mais sofisticada da massa cinzenta, o neocórtex, os palavrões moram nos porões da cabeça.
Mais exatamente no sistema Iímbico. Nossa parte animal fica lá.
E sai de vez em quando, na forma de palavrões. A medicina ajuda a entender isso. Veja o caso da
síndrome de Tourette. Essa doença acomete pessoas que sofreram danos no gânglio basal, a parte do
cérebro cuja função é manter o sistema Iímbico comportado. E os palavrões saem como se fossem
tiques nervosos na forma de palavras.
Mas você não precisa ter lesão nenhuma para se descontrolar de vez em quando, claro. Justamente
por não pensar, quando essa parte animal do cérebro fala, ela consegue traduzir certas emoções com
uma intensidade inigualável.
Os palavrões, por esse ponto de vista, são poesia no sentido mais profundo da palavra. Duvida? Então
pense em uma palavra forte. Paixão, por exemplo. Ela tem substância, sim, mas está longe de transmitir
toda a carga emocional da paixão propriamente dita. Mas com um grande e gordo p.q.p. a história é
outra. Ele vai direto ao ponto, transmite a emoção do sistema Iímbico de quem fala diretamente para o
de quem ouve. Por isso mesmo, alguns pesquisadores consideram o palavrão até mais sofisticado que
a linguagem comum.
Disponível em: www.super.abril.com.br/revista/. Adaptado.
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No texto, o substantivo "palavrão", ainda que se mostre flexionado em grau, não reporta a ideia de
tamanho. Tal emprego também se verifica em:

5.

a)

Durante a pesquisa, foi colocada uma "gotícula" do ácido para se definir a reação.

b)

Na casa dos sete anões, Branca de Neve encontrou sete minúsculas "caminhas".

c)

Para cortar gastos, resolveu confeccionar "livrinhos" que cabem nos bolsos.

d)

Não estava satisfeita com aquele "empreguinho" sem graça e sem perspectivas.

e)

Teve um "carrinho" de dois lugares, depois um carro de cinco e, hoje, um de sete.

Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira
de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia
perto de dez, com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse
vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que
presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento
Teixeira, da Prosopopéia; o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar
(todo), o Macedo, o Gonçalves Dias (todo), além de muitos outros.
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008, p. 12 (com adaptações).

No texto, o uso do artigo definido anteposto aos nomes próprios dos escritores brasileiros:
a)

demonstra a familiaridade e o conhecimento que o personagem tem dos autores nacionais e de
suas obras.

b)

consiste em um regionalismo que tem a função de caracterizar a fala pitoresca do personagem
principal.

c)

é uma marca da linguagem culta cuja função é enfatizar o gosto do personagem pela literatura
brasileira.

d)

constitui um recurso estilístico do narrador para mostrar que o personagem vem de uma classe
social inferior.

e)

indica o tom depreciativo com o qual o narrador se refere aos autores nacionais, reforçado pela
expressão “tidos como tais”.
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6.

ARRASTÃO
Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam em dizer o
sentimento que os fatos impõem. Uma trabalhadora brasileira, descendente de escravos, como tantos,
que cuida de quatro filhos e quatro sobrinhos, que parte para o trabalho às quatro e meia das manhãs
de todas as semanas, que administra com o marido um ganho de mil e seiscentos reais, que paga
pontualmente seus carnês, como milhões de trabalhadores brasileiros, é baleada em circunstâncias
não esclarecidas no Morro da Congonha e, levada como carga no porta-malas de um carro policial a
pretexto de ser atendida, é arrastada à morte, a céu aberto, pelo asfalto do Rio.
(...)
O marido de Cláudia Silva Ferreira disse que, se o porta-malas não se abrisse como abriu (por obra do
acaso, dos deuses, do diabo), esse seria apenas “mais um caso”. Ele está dizendo: seria uma morte
anônima, aplainada pela surdez da praxe, pela invisibilidade, uma morte não questionada, como tantas
outras. (...) Pois assim como Amarildo é aquele que desapareceu das vistas, e não faz muito tempo,
Cláudia é aquela que subitamente salta à vista, e ambos soam, queira-se ou não, como o verso e o
reverso do mesmo.
O acaso da queda de Cláudia dá a ver algo do que não pudemos ver no caso do desaparecimento de
Amarildo. A sua passagem meteórica pela tela é um desfile do carnaval de horror que escondemos.
Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se
transforme no carro alegórico do Brasil.
José Miguel Wisnik. Adaptado de oglobo.globo.com, 22/03/2014.

Observe o fragmento destacado do texto.
“Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se
transforme no carro alegórico do Brasil.”
A sequência do emprego dos artigos em “de um Brasil” e “do Brasil” representa uma relação de sentido
entre as duas expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto.
Essa relação de sentido pode ser definida como:
a)

generalização

b)

conclusão

c)

causalidade

d)

ironia
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7.

VIDE VERSO MEU ENDEREÇO
Falado:
Seu Gervásio, se o doutor José Aparecido
aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a
ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum.
Pode ler, seu Gervásio.
Venho por meio dessas mal traçadas linhas
Comunicar-lhe que fiz um samba pra você
No qual quero expressar toda minha gratidão
E agradecer de coração tudo o que você me fez.
Com o dinheiro que um dia você me deu
Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira
Ali vou me defendendo
Pegando firme, dá pra tirá mais de mil por mês.
Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo
Tenho três filhos lindos, dois são meus, um é de criação.
Eu tinha mais coisas pra lhe contar
Mas vou deixar pra uma outra ocasião.
Não repare a letra, a letra é de minha mulher.
Vide verso meu endereço, apareça quando quiser.
(Adoniran Barbosa, CD Adoniran Barbosa-1975, remasterizado EMI, 1994.)

Em "Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo", o diminutivo no substantivo expressa, além de
tamanho e carinho, o sentido de

8.

a)

penúria

b)

humilhação

c)

simplicidade

d)

pobreza

e)

ironia

A MENTE QUE TUDO PODE
O médico me garante que a maioria de nossos males tem origem psicossomática. Talvez a totalidade,
ele acrescenta. Do alto de sua longa experiência, garante que pessoas felizes não ficam de cama. Para
comprovar a tese, relaciona tipos de personalidade com as doenças: os muito exigentes ficam
hipertensos, os nervosos contraem dermatoses, os obsessivos desenvolvem câncer, os estressados
sofrem acidentes cardiovasculares. A mente tudo pode. Mente?
O médico não está sozinho. Muita gente acredita que a mecânica newtoniana – a ação e a reação – se
aplica à saúde humana com a mesma precisão que às maçãs em queda livre. Li um artigo sobre os
males que acometeram pessoas famosas a partir da análise de suas cabeças, do tipo fulano morreu
assim porque era assado (assados morreram muitos, porque ousaram pensar). Até parece que nossos
miolos são imutáveis e possuem uma característica única, sem direito à tristeza, estresse, euforia,
obsessão ou felicidade de vez em quando.
Adaptado de GIFFONI, Luiz. http://blogdoluisgiffoni.blogspot.com.br/2015/07/a-mente-que-tudo-pode.html?spref=fb

Na frase do texto “O médico não está sozinho.”, o uso do artigo definido “o” pode se justificar porque:
a)

vulgariza esse simples especialista.

b)

especifica uma categoria em ascensão.

c)

determina um profissional em particular.

d)

generaliza essa classe profissional.
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9.

Selinho, sim, mas só para poucos
Primeiro, Hebe Camargo, toda animada, pediu a Sílvio Santos um “selinho” (beijinho). Não ganhou:
“Nem selinho, nem selo, nem selão”, ouviu dele, categórico. Em seguida, Gilberto Gil entrou no palco, de
mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez apresentador? Disse “selinho”, esticou os lábios e zás
— tascou um beijinho na boca do músico. A cena foi ao ar de madrugada, no encerramento do Teleton,
a Maratona beneficente exibida pelo SBT. Gil ficou surpreso. Hebe fingiu brabeza e Sílvio riu muito.
“Tirei uma onda, foi só uma bicotinha”, diz ele. “Tudo tem uma primeira vez”.
Veja, 07.11.2001, pág. 101.

O termo “selinho” é bastante utilizado na linguagem atual. O diminutivo no uso da palavra serve para
enfatizar que se trata de um beijo
a)

indiscreto.

b)

demorado.

c)

engraçado.

d)

indecente.

e)

breve.

10. ACHADO

Aqui, talvez, o tesouro enterrado
há cem anos pelo guarda-mor.
Se tanto o guardou, foi para os trinetos,
principalmente este: o menor.
Cavo com faca de cozinha, cavo
até, no outro extremo, o Japão
e não encontro o saco de ouro
de que tenho a mor precisão
para galopar no lombo dos longes
fugindo a esta vidinha choca.
Mas só encontro, e rabeia, e foge
uma indignada minhoca.
Carlos Drummond de Andrade.

Sobre a expressão "vidinha choca", entendida no contexto do poema, é correto afirmar:
a)

o diminutivo exprime carinho, ao contrário do termo que o acompanha.

b)

a ideia aí presente é de tempo: sugere-se que a vida é passageira.

c)

seu sentido se opõe àquilo que, poeticamente, "minhoca" está representando.

d)

o adjetivo deve ser entendido denotativamente, ao contrário do substantivo.

e)

o segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro.
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Gabarito
1.

C
Na palavra “leãozinho” há o viés afetuoso, pois serve como vocativo a alguém; mas, também, há o viés
precavido, pois há a redução do peso da palavra “leão”, sendo assim, evidencia que é um animal de
tamanho reduzido.

2.

C
O artigo definido tem por objetivo especificar palavras, logo, sua presença determina palavras
específicas, bem como sua ausência pode comprometer a singularidade e deixá-las com sentido mais
genérico.

3.

C
Os vocábulos “saberes” e “afazeres” são substantivos, pois estão precedidos de artigos definidos.

4.

D
O diminutivo da palavra “emprego” não está relacionado ao tamanho físico, mas sim a uma ideia de
inferioridade, assim como acontece com a ideia de “palavrão”: a ideia de “palavrão” está relacionada ao
sentido da palavra e não ao tamanho dela. Nas demais opções, o diminutivo tem a ver com grandeza:
“carrinho” = carro pequeno, por exemplo.

5.

A
O artigo definido visa à especificação, à aproximação, à indicação de familiaridade. Dessa forma, é nesse
sentido que a classe de palavra é utilizada no texto porque apresenta o conhecimento do autor sobre os
autores nacionais.

6.

A
Com a caracterização “de um Brasil”, o autor se refere a uma parte específica do Brasil, mais sofrida,
mais esquecida, mais violenta. Já em “do Brasil”, a referência é a todo o país, que pode ser afetado em
função daquela parte específica, com toda sua carga de violência. Ao mostrar a possibilidade dessa
passagem da parte para o todo, por meio do uso dos artigos “um” e “o”, o texto estabelece uma
generalização consciente. (Comentário UERJ)

7.

C
O diminutivo da palavra “casa” confere uma ideia de simplicidade; uma casa sem luxos.

8.

D
Nesse caso específico, o artigo definido serve para generalizar o tipo de profissional: “O médico”, nesse
contexto, equivale a “qualquer médico”.

9.

E
O diminutivo “selinho” reforça a ideia de brevidade do beijo, assim como quando colamos um selo.

10. E
O sentido do diminutivo “vidinha” é depreciativo, assim como, nesse caso, o do adjetivo choca
(“paralisada qual uma ave em período de chocar ovos”).
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Atomística: Modelo atômico, estrutura atômica, número de massa
e massa atômica, átomos e íons, relação entre átomos
Resumo
Evolução dos modelos atômicos
A ideia de átomo na antiguidade não corresponde à mesma que se tem hoje. No século V a.C., o filósofo grego
Leucipo e seu discípulo Demócrito imaginaram que a matéria não poderia ser infinitamente divisível, daí a
palavra “átomo”, a = negação e tomo = divisível, ou seja, se partida variadas vezes, chegaria a uma partícula
muito pequena, indivisível e impenetrável, e assim concluíram que toda matéria era constituída por pequenas
partículas indivisíveis, os átomos. Essa teoria se manteve por longos anos. Somente no século XIX, um novo
modelo, proposto por Dalton, foi apresentado para explicar de que se constituía a matéria.

O Modelo atômico de Dalton (1803)
John Dalton (1766 – 1844), cientista britânico retomou a ideia do átomo como constituinte básico da matéria.
Dalton considerou os átomos como partículas pequenas esféricas maciças, impenetráveis, indivisíveis e
indestrutíveis. Seu modelo ficou conhecido como “Bola de Bilhar”. Esse modelo foi considerado por cerca de
100 anos, até que um novo modelo surgiu.

Representação do modelo atômico de Dalton: A bola de bilhar

O Modelo atômico de Thomson (1903)
Em 1903, o físico britânico Joseph John Thomson (1856 – 1940) concluiu, após um estudo com raios
catódicos (emitidos de uma fonte de cátions), que o átomo não era apenas uma esfera indivisível como tinha
dito Dalton. Em seu estudo, percebeu a existência de partículas carregadas negativamente, determinando sua
relação entre a carga dessas partículas (que foram denominados inicialmente como corpúsculos) e a massa.

O experimento de Thomson com raios catódicos.
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Para medir a razão entre a carga e a massa do elétron, um feixe de raios catódicos (elétrons) passa através
de um campo elétrico e de um campo magnético. De modo que o campo elétrico provoca desvio em um
sentido, enquanto o campo magnético desvia o feixe no sentido oposto. Posteriormente, deduziu a existência
de uma carga positiva. Seu modelo consistia em uma esfera maciça carregada positivamente, na qual se
encontravam incrustadas as cargas negativas, chamdas de elétrons. Se modelo foi conhecido como pudim
de passas.

Thomson e seu Modelo atômico: Esfera maciça carregada positivamente incrustada de cargas negativas,
semelhante a um “pudim de passas”.

O Modelo atômico de Rutherford (1911)
Após a descoberta da Radioatividade, em 1911, o físico da Nova Zelândia Ernest Rutherford (1871 – 1937) e
seus colaboradores realizaram, dentre outras, uma experiência cujo objetivo era determinar as propriedades
das partículas alfa e sua interação com a matéria. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima
lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por polônio radioativo em uma chapa fotográfica. Com o
experimento, ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto outras
eram desviadas e uma parte delas era ricocheteada.

Experimento de Rutherford: Partículas alfa (emitidas por Polônio radioativo) bombardeando uma fina
lâmina de ouro para uma chapa fotográfica (detector de partículas).
O físico chegou à conclusão de que a maioria das partículas atravessou a lâmina sem desviar, pois o átomo
é constituído em grande parte por espaço vazio. As outras partículas que sofreram desvio provavelmente
foram repelidas pelo núcleo, devido à positividade de suas cargas. E, por fim, as que ricochetearam foram
também repelidas pelo núcleo.

Conclusões de Rutherford a respeito do desvia de algumas partículas.
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Baseado nesta experiência, Rutherford elaborou um modelo que ficou conhecido como “Modelo planetário”,
em que o átomo possuía um núcleo, onde estaria concentrada a maior parte da massa do átomo, e era envolto
por elétrons girando em elipses (a eletrosfera, isto é, a maior parte de volume atômico).

Modelo planetário de Rutherford: o átomo com um núcleo, onde está concentrada a maior parte de sua
massa, envolto por elétrons girando na eletrosfera. A principal falha no modelo de Rutherford foi não
considerar que os elétrons, como partículas carregadas girando ao redor do núcleo, gradativamente
perderiam energia e atingiriam o núcleo. O próximo modelo estava baseado nesta hipótese e em estudos da
teoria quântica.

O Modelo atômico de Bohr (1913)
O físico dinamarquês, Neils Bohr (1885-1962) propôs um modelo que seria formado por um núcleo positivo
com uma parte periférica, onde giravam os elétrons. Ainda semelhante ao modelo de Rutherford, a diferença
entre estes era que para Bohr, os elétrons giravam, sem emitir ou absorver energia, em órbitas circulares, as
quais ele denominou níveis de energia ou camadas.
Modelo atômico de Bohr: um núcleo positivo com uma parte periférica,
onde os elétrons, sem emissão ou absorção de energia giravam em
órbitas circulares (camadas ou níveis de energia). Além do já dito, Bohr
disse que ao ganhar energia um elétron é capaz de saltar para um nível
mais energético(mais externo) e que ao cessar essa energia o elétron
retorna para o seu nível original, liberando a energia absorvida
anteriormente sob forma de luz, esse fenômeno foi denominado Salto
quântico.
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O Modelo atômico de Sommerfeld (1915)
O físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, em 1915, estudando os espectros de emissão de
átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica (n) havia 1 órbita circular
e (n-1) órbitas elípticas com diferentes características. Essas órbitas elípticas foram então chamadas de
subníveis ou subcamadas e caracterizadas por l,onde l=0, l=1, l=2 e l=3 são respectivamente os subníveis s, p,
d e f. Por exemplo, na 4ª camada há uma órbita circular e três elípticas.

Modelo dos orbitais atômicos
•

Princípio da dualidade partícula-onda (De Broglie)

•

Princípio da incerteza de Heisenberg: não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron,
num mesmo instante.

•

Orbital: região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron.

Ele propôs este modelo através na teoria da relatividade de Einstein e da teoria quântica, assim podendo
explicar detalhes dos espectros. Como ele complementou o que Bohr não conseguia explicar
satisfatoriamente para átomos além dos hidrogenóides, o modelo ficou conhecido como Bohr-Sommerfeld.
A energia do elétron seria determinada pela distância em que se encontrava do núcleo e pelo tipo de órbita
que descreve.

Atomística
A estrutura de um átomo é formada pela eletrosfera, onde encontramos os elétrons e pelo núcleo onde
encontramos os prótons e nêutrons.

A massa do isótopo de um átomo pode ser encontrada pela soma do número de prótons(p) e nêutrons(n). A
massa dos elétrons(e-) de um átomo é desprezível pois é muito pequena em relação aos prótons e nêutrons.
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O número de massa (A) é a soma de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo.

A=p+n
Obs.: A massa atômica(MA) encontrada na tabela periódica é uma média dos isótopos existentes do
elemento. Pode ser encontrada por:
(𝐀𝟏 . %𝟏)(𝐀𝟐 . %𝟐) + . . . + (𝐀𝐧 . %𝐧)
𝐌𝐀 =
𝟏𝟎𝟎
Número Atômico (Z) é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo.

Z=p
Quando um átomo está em seu estado fundamental (eletricamente neutro), o seu número de prótons (cargas
positivas) é igual ao seu número de elétrons (cargas negativas).

p = e–
Portanto, para um átomo, o número de prótons é também igual ao número de elétrons.

Z = p = e–
Tais partículas subatômicas possuem cargas características.
•

Próton: carga positiva

•

Nêutron: neutro

•

Elétron: carga negativa

Íons
Quando um átomo eletricamente neutro, ou seja, no estado fundamental perde ou recebe elétrons, ele se
transforma em um ÍON.
Quando perde elétrons → íon positivo → Cátion
Quando ganha elétrons → íon negativo → Aniôn
Exemplo:
Cátions: 11Na+1; 12Mg+2, 13Al+3
Ânions: 8O-2; 9F-1, 16S-2
Obs.: Repare que todos os íons dos exemplos acima têm 10 elétrons em sua camada de valência, o que os
tornam isoeletronicos.
Obs2.: Íons monovalentes possuem carga +1 ou -1. Íons bivalentes possuem carga +2 ou -2. Íons trivalentes
possuem carga +3 ou -3.
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Isótopos, isóbaros e isótonos.
São átomos que possuem o mesmo numero de prótons, de massa e de nêutrons, respectivamente.
Prótons

Massa

Nêutrons

Isótopos

=

≠

≠

Isóbaros

≠

=

≠

Isótonos

≠

≠

=

Exemplo:
•

Isótopos: mesmo número de prótons.

28
12A
•

Isóbaros: mesmo número de massa

28
12A
•

30
12A

28
14B

Isótonos: mesmo número de nêutrons

28
12A

30
12B
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Exercícios
1.

Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria.
Demócrito foi uns dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito
pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos
foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo
desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos:

Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação gráfica.

2.

a)

I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr.

b)

I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton.

c)

I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson.

d)

I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford-Bohr.

e)

I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton.

Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química (do
original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam como
alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados
são numerados a seguir:
1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras
propriedades.
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm
diferentes massas.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números
inteiros pequenos para formar compostos.
Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram,
entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a
quantização da energia no modelo atômico.
OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado
correto?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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3.

4.

Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades
iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a
reação química dos mesmos envolve apenas combinação, separação e rearranjo. Essa descrição
refere-se ao modelo atômico de
a)

Bohr.

b)

Dalton.

c)

Thomson.

d)

Rutherford.

e)

Lavoisier

Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto mostrando fogos de artifícios. No dia
seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o
professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado,
conforme mostra a foto.

Na

Legenda das cores emitidas
Ba
Cu
Sr
Ti

amarelo

verde

azul

vermelho

branco metálico

O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de
cores de alguns elementos indicados na figura é o de
a)

Rutherford-Bohr.

b)

Dalton.

c)

Proust.

d)

Rutherford.

e)

Thomson.
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5.

Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena
quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a
cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer
a
a) mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.
b) combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.
c) diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.
d) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
e) promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais
energéticos.

6.

7.

Uma amostra de um elemento E tem isótopos AE e BE com abundâncias 75% e 25%, respectivamente.
Considerando-se que a massa atômica do isótopo AE é 34,97 e que a massa atômica média do elemento
E, nessa amostra, é 35,47, o número de massa B é:
a)

35

b)

36

c)

37

d)

38

e)

39

O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de
24.000 anos para chegar a níveis seguros.
Adaptado de Revista Superinteressante, 12/08/2016.

Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o
césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são
denominados:
a)

isótopos

b)

isótonos

c)

isóbaros

d)

isoeletrônicos

e)

isomeros
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8.

Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre) e por
um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre, como CuCl2, que irá determinar a cor
verde azulada da luz produzida na explosão.

Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício:
32
16 S

e

64
29 Cu.

A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o
número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre.

9.

a)

32 e 29

b)

32 e 35

c)

16 e 29

d)

16 e 35

e)

16 e 64

Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre o câncer nos EUA concluíram que cigarros “light” são
mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo
de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as substâncias presentes na
fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados, como polônio, carbono, arsênio,
níquel, chumbo e cádmio, entre outros.
Disponível em: http://www.uol.com.br. Acessado em 23/05/2017

Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta.
a)

A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea formada somente por substâncias simples.

b)

Entre os elementos citados, 33As74, 82Pb207, 28Ni58, 48Cd112, 84Po209 e 6C14 há um par de isótonos.

c)

A queima do cigarro é considerada um processo físico.

d)

O monóxido de carbono representa uma substância simples.

e)

Os compostos polônio e carbono são representados pelos símbolos P e C, respectivamente.
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10. Em 2016 a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) confirmou a descoberta de mais

quatro elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas
russos, japoneses e americanos, e que completam a sétima fila da tabela periódica. Eles se chamam
Nihonium (símbolo Nh e elemento 113 Moscovium (símbobo Mc e elemento 115) Tennessine (símbolo
Ts e elemento 117) e Oganesson (símbolo Og e elemento 118). As massas atômicas destes elementos
são, respectivamente, 286, 288, 294, 294.
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta.
113
115
117
286 Nh, 288Mc, 294 Ts

e

188
294 Og.

a)

Esses elementos são representados por

b)

Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros.

c)

Estes elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço.

d)

Os elementos Tennessine e Oganesson são isótopos.

e)

Os quatro novos elementos são isótonos entre si.
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Gabarito
1.

D
I.

Dalton, que propôs uma ideia de átomo: maciço, indivisível e indestrutível, semelhante a um “bola de
bilhar”.

II. Thomson, sua proposta era que o átomo seria uma esfera positiva, com cargas negativas
incrustadas.
III. Rutherford-Bohr, baseado no experimento, onde bombardeou com partículas alfa, uma fina lâmina
de ouro, constatou que o átomo era composto por imensos espaços vazios, onde os elétrons orbitam
ao redor de um núcleo pequeno e positivo, numa região chamada de eletrosfera.
2.

E
1. Incorreto. A matéria é constituída de átomos divisíveis (existem subpartículas).
2. Incorreto. Os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e em todas as
outras propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar nos isótopos.
3. Incorreto. As massas atômicas de elementos diferentes podem coincidir devido à existência dos
isóbaros.
4. Incorreto. Os átomos são destrutíveis (existe a possibilidade de fissão nuclear), além disso, o número
de oxidação de um elemento químico pode variar em uma reação química.
5. Correto. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de
números inteiros pequenos para formar compostos (vide o cálculo estequiométrico).

3.

B
Segundo Dalton os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, semelhantes as “bolas de
bilhar” e ainda segundo esse cientista átomos de um mesmo elemento são iguais em suas propriedades,
se unem em proporções definidas na formação de novas substâncias e não podem ser criados ou
destruídos apenas reorganizados na formação de novas substâncias.

4.

A
Böhr intuiu que deveriam existir muitos comprimentos de onda diferentes, desde a luz visível até a
invisível. Ele deduziu que estes comprimentos de onda poderiam ser quantizados, ou seja, um elétron
dentro de um átomo não poderia ter qualquer quantidade de energia, mas sim quantidades específicas
e que se um elétron caísse de um nível de energia quantizado (nível de energia constante) para outro
ocorreria a liberação de energia na forma de luz num único comprimento de onda.

5.

D
De acordo com o modelo de Böhr, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética
ao ocorrer a transição eletrônica de um nível mais externo (mais energético) para outro mais interno
(menos energético) na eletrosfera atômica.
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6.

C
A massa atômica de um elemento químico é dada pela média ponderada das massas atômicas de seus
isótopos, então:
A

E  75%; A = 34,97 u

B

E  25%; B = ?

M.A. = 35,47 u
35,47 = 0,75  34,97 + 0,25  B
B = 36,97 u
Número de massa de B = 37
7.

C
Césio-137 e bário-137 são isóbaros, pois apresentam o mesmo número de massa, ou seja, 137 (soma
da quantidade de prótons e de nêutrons presentes no núcleo).

8.

B

9.

32
16 S

64
29 Cu

A = p + n = 32

64 − 29 = 35 nêutrons

B
a) Incorreta. A fumaça do cigarro é uma mistura formada somente por substâncias simples e
compostas.
b) Correta.

82 Pb

207

e

84Po

209

são isótonos.

74
 74 − 33 = 41 nêutrons
33 As
207
 207 − 82 = 125 nêutrons
82 Pb
58
 58 − 28 = 30 nêutrons
28 Ni
112
 112 − 48 = 64 nêutrons
48 Cd
209
 209 − 84 = 125 nêutrons
84 Po
14
6C

 14 − 6 = 8 nêutrons

c) Incorreta. A queima do cigarro é considerada um processo químico, pois ocorrem reações
químicas e rearranjos atômicos neste fenômeno.
d) Incorreta. O monóxido de carbono ( CO ) é exemplo de uma substância composta pelos elementos
carbono e oxigênio.
e) Incorreta. Os elementos químicos polônio e carbono são representados pelos símbolos Po e C,
respectivamente.
10. B
286
288
294
113 Nh, 115 Mc, 117 Ts

e

294
188 Og.

a)

Incorreta. Os elementos possuem as seguintes representações:

b)

Correta. Os elementos Tennessine e Oganesson, apresentam o mesmo número de massa, sendo,
portanto, isóbaros.

c)

Incorreta. Todos os elementos citados no texto, são artificiais, ou seja, criados em laboratório, sob
condições específicas.
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d)

Incorreta. Os elementos Tennessine e Oganesson apresentam o mesmo número de massa, sendo,
portanto, isóbaros.

e)

Incorreta. Isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, os elementos
citados no texto apresentam, respectivamente, 173, 173, 177 e 106. Portanto, apenas os elementos
Nihonium (Nh) e Moscovium (Mc) são isótonos.
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Química ambiental e aspectos macroscópicos da matéria
Resumo
A Química ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza e como afetam a relação do
homem com o meio. Desde 1950, o homem alterou o meio ambiente mais do que em toda a história da
humanidade. Assim, estudar como reduzir o impacto já existente ou prevenir novas poluições é o objetivo da
química ambiental. Segue-se nesse resumo algumas das mais importantes alterações ambientais
vivenciadas pelo homem.

Aquecimento global
É o fenômeno da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa ocorre
naturalmente e permite manter uma faixa de temperatura compatível com a
vida. Isso porque os raios ultravioleta que passam pela atmosfera e incidem na
superfície terrestre tende a se refletir de volta para o espaço. No entanto, na
atmosfera, gases como o CO2 e o CH4 promovem uma nova reflexão no sentido
da terra de parte desses feixes, impedindo sua saída e aumentando a
temperatura global. Todavia, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa,
especialmente pela queima de combustíveis fósseis após a revolução industrial,
faz com que a temperatura se eleve mais do que o necessário.
Por estar em maior quantidade, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, emitido
a partir do processo de combustão, exemplificado abaixo pela reação de
combustão da gasolina.
Reação de combusão do octano: C8H18 + O2 → 8 CO2 + 9 H2O
Outro gás em menor quantidade na atmosfera, mas com maior capacidade de intensificar o efeito estufa é o
gás metano (CH4), liberado a partir da fermentação entérica (digestiva) do processo de digestão da celulose
nos ruminantes.

Chuva ácida
A queima de combustíveis contendo impurezas tanto para o funcionamento de veículos quanto para o
processo industrial libera óxidos principalmente de enxofre (SO2 e SO3), mas também de nitrogênio (NO e
NO2) que são lançados para a atmosfera. Na precipitação da água na chuva, ocorre a reação desses óxidos
com a água, formando os ácidos nítricos (HNO3) e sulfúrico (H2SO4).
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Lixo
Substâncias não biodegradáveis, como plásticos (polímeros) levam anos para se decompor, acumulando-se
em lixões. Além do destino correto do lixo, preconiza-se os “3Rs”: Reciclar, reutilizar e reduzir.

Destruição da camada de ozônio
A função da camada de ozônio (O3) é proteger contra os raios
ultravioleta que incidem sobre a superfície terrestre. A
destruição dessa camada se deu de forma importante com o
uso de produtos contendo CFCs (Clorofluorcarbonetos) em
refrigeradores e desodorantes spray. A exposição aos raios
ultravioleta está relacionada à maior incidência de câncer de
pele na população. Com a substituição progressiva dos CFCs
por outras substâncias, esse processo sofreu redução na
velocidade de destruição da camada de Ozônio. Ainda assim,
é uma forte preocupação e deve ser constantemente
monitorizada.

Biocombustíveis
É todo combustível oriundo de fontes renováveis orgânicas, derivado de biomassa. Dentre eles, temos o
bioálcool, o biodiesel e o biogás.

Bioálcool
O etanol é obtido por meio da fermentação da sacarose, componente encontrado na cana-de-açúcar, milho e
beterraba.
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Biodiesel
É obtido a partir de óleos vegetais, como de soja, mamona, dendê e algodão.

Biogás
Bactérias fermentadoras produzem dióxido de carbono e
metano a partir da fermentação de matéria orgânica, por
exemplo, esterco de bovinos e suínos. Esse processo está
representado na figura ao lado.
A água, captada em represas ou no subsolo, para consumo
humano precisa atender a certos parâmetros para que não
cause danos à população. Para que a água atenda a estes
critérios, ela é submetida a uma série de processos nas
estações de tratamento de água (ETA).
Após o seu uso nos lares e indústrias a água não pode retornar
ao meio-ambiente sem receber tratamento para não causar
danos ao meio-ambiente. Por isso faz-se necessário o
tratamento desses efluentes nas chamadas estações de
tratamento de esgoto, ou estações de tratamento de efluentes
(ETE).

Tratamento de água
•

•
•

•
•
•

Pré-cloração: A água, ao chegar na estação, recebe adição de cloro para degradar parte da matéria
orgânica e facilitar a eliminação de metais. Em geral, só é necessária para águas superficiais, mais
expostas à poluição;
Pré-alcalinização: O pH da água é ajustado para os procedimentos posteriores pela adição de cal
(CaO) ou soda (NaOH);
Coagulação: Aqui, adiciona-se sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro tipo de coagulante. São
substâncias capazes de aglutinar as partículas sólidas pequenas em estruturas maiores, os coágulos,
mais facilmente decantadas;
Floculação: Nesse estágio, a adição de um polieletrólito e mistura lenta da água permite que os
coágulos se unam e cresçam ainda mais, tornando-se flocos;
Decantação: Em tanques grandes, a os flocos decantam e a água é recolhida pela parte de cima dos
tanques, livre dos flocos maiores;
Filtração: A água atravessa tanques feitos de pedras, areia e carvão ativado, que retém os flocos
menores e o restante das impurezas sólidas. O carvão ativado retêm os materiais orgânicos que
conferem cor e odor à água. Após a filtração, a água está totalmente límpida.
Obs.: As etapas de floculação, decantação e filtração podem ser chamadas, em conjunto, de
clarificação da água.

•
•

Desinfecção: Adiciona-se cloro à água clarificada, com o objetivo de eliminar microorganismos. Neste
ponto a água já é considerada potável.
Fluoretação: É feita uma adição de íons fluoreto à água, o que ajuda a manter o esmalte dos dentes
saudável, evitando cáries em populações sem acesso a flúor na sua nutrição. A necessidade da
fluoretação é discutida em centros urbanos pois o uso de produtos fluoretados como os cremes
dentais é amplo e a incidência de cáries diminuiu muito.
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Esquema de uma estação de tratamento de água.

Legenda:
1. Represa
2. Captação e bombeamento
3. Pré-cloração/ Pré alcalinização/ coagulação
4. Floculação
5. Decantação
6. Filtração
7. Cloração/Fluoretação
8. Reservatório
9. Distribuição
10. Rede de distribuição
11. Cidade

Tratamento de esgoto
Como a água proveniente do tratamento do esgoto não é destinada ao consumo humano, o tratamento é mais
simples e menos criterioso, mas as especificações da água na saída da estação devem obedecer às normas
ambientais, dependendo do corpo hídrico em que o efluente for descartado. Esta água pode ser reutilizada
em sistemas de arrefecimento (resfriamento) e para geração de vapor nas indústrias.O principal método de
tratamento de esgoto e efluentes é o do lodo ativado, que consiste na degradação dos materiais orgânicos
por bactérias aeróbias.
• Peneiramento ou gradeamento: O esgoto passa por grades ou peneiras para retenção de sólidos
grandes;
• Caixa de areia: Aqui as areias, mais densas, são separadas do esgoto por decantação;
• Decantação primária: Em um decantador primário ocorre a sedimentação das outras partículas
sólidas presentes;
• Aeração: Nos tanques de aeração, é inserido ar próximo à entrada de esgoto, fazendo multiplicar os
microorganismos presents no esgoto, para que degradem o material orgânico através de seu
metabolismo natural;
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•

Decantação secundária: Após a aeração, o efluente tratado é separado do lodo ativado, que é
coagulado e decantado para o fundo do tanque. Parte deste lodo é retornado ao tanque de aeração
para contribuir com a degradação das impurezas e o restante é separado para secagem e descarte
apropriado. A água resultante pode ser descartada em um corpo hídrico ou reutilizada.

Aspectos macroscópicos da matéria
A Química é a ciência que estuda a constituição da matéria, que nada mais é que tudo aquilo que possui
massa e ocupa lugar no espaço, sua estrutura interna e as relações entre os diversos tipos de materiais
encontrados na natureza, além de determinar suas propriedades, sejam elas físicas como por exemplo, cor,
ponto de fusão, densidade etc, ou químicas, que são as transformações de uma substância em outra.
• Fenômeno físico: é toda transformação da matéria que ocorre sem alteração de sua composição
química.
• Fenômeno químico: é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias.

Propriedades específicas da matéria
Propriedades físicas:
•
•
•

Ponto de Fusão (PF) – é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido a
uma determinada pressão.
Ponto de Ebulição (PE) – é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso
a uma determinada pressão.
Densidade – é a relação entre a quantidade de matéria em massa e o seu volume. A densidade
absoluta de um corpo é igual a m/V. Se a massa é medida em gramas e o volume em centímetros
cúbicos.

Substância x Mistura
Substância pura (ou Substância ou Espécie Química): é formada exclusivamente por partículas (moléculas
ou átomos) quimicamente iguais, ou melhor, de uma única substância. As substâncias puras podem ser:
• Simples: formadas por átomos iguais ou átomos do mesmo elemento químico. Exemplo: o gás
oxigênio (O2).
• Compostas: formadas por átomos diferentes ou átomos de diferentes elementos químicos. Exemplo:
água (H2O).
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Gráficos
Gráfico de uma substância pura:

Gráfico de uma mistura

Mistura
É a reunião de duas ou mais substâncias sem que haja reação química entre elas, e mantendo cada qual suas
propriedades. As misturas podem ser classificadas em:
• Homogêneas: apresentam uma única fase, ou seja, monofásicas. Exemplo: sal + água; açúcar + água;
álcool + água.
• Heterogêneas: podem apresentar duas ou mais fases. São denominadas polifásicas. Exemplo: areia
+ água; óleo + água; talco + água.

Misturas Eutéticas
Essas misturas comportam-se como se fossem substâncias puras durante sua fusão, ou seja, apresentam
transformação física constante durante a sua fusão.
Exemplo: solda (estanho + chumbo)
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Misturas Azeotrópicas
Essas misturas comportam-se como se fossem substâncias puras durante sua ebulição, ou seja, apresentam
transformação física constante durante a sua ebulição.
Exemplo: solução alcoólica (96% de álcool + 4% de água).

Estado físico da matéria
A matéria se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

Sólidos
Estado físico onde as interações intermoleculares são extremamente fortes e com isso faz com que sua
forma e volume sejam fixas, ou seja, elas não se moldam ao tipo de recipiente em que se encontram. Já em
relação a agitação das moléculas, os sólidos tem um grau de agitação das moléculas baixa.

Líquidos
Os líquidos tem suas interações intermoleculares com um maior comprimento que dos sólidos por exemplo,
isso faz com que esse estado físico assuma uma forma fluída e assuma a forma do recipiente aonde se
encontra. Por mais que sua forma tenha essa característica “moldável” seu volume é fixo, pois o seu grau de
agitação ser intermediário, ou seja, maior que dos sólidos porém menor que dos gases, ainda não é suficiente
para fazer com que seu volume seja variável.

Gases
Em virtude da baixa interação entre as moléculas nesse estado físico, o grau de agitação das moléculas nos
gases é elevado, e com isso vem a explicação do fato da forma e do volume dos gases serem variáveis.
Obs: Você sabe a diferença entre gás e vapor?
Gás é o nome dado ao estado gasoso de uma substância que na temperatura ambiente se encontra no estado
gasoso. Vapor, é o nome dado ao estado gasoso de uma substância que, na temperatura ambiente seu estado
físico é liquido!

Mudanças de estado físico
Antes de falarmos sobre as mudanças de estado físico é importante ressaltar que as energias desses estados
são diferentes, logo as transformações feitas requerem quantidades de calor diferentes em diferentes
sentidos dependendo da transformação feitas. Veja as figuras abaixo:
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Vaporização
A vaporização é o processo da passagem do líquido pro gasoso, e ela pode ser feita de 3 formas diferentes:
•
•

•

Evaporação: O calor do sol aumenta a temperatura ambiente e isso faz com que as moléculas de
água da blusa molhada no varal, por exemplo, evaporem. A evaporação é um processo lento.
Ebulição: Aquecimento de uma panela com água faz com que as moléculas de água da parte inferior
da panela esquente, seu grau de agitação aumenta, seu volume aumenta e elas trocam deposição
com as moléculas mais frias da parte de cima da panela, as mais frias descem e o processo acontece
de novo, chamamos isso de convecção, que nada mais é que a transmissão de calor através do
transporte de matéria. Quando a formação de bolhas começa a acontecer podemos caracterizar esse
processo como de ebulição.
Calefação: Quando a temperatura do meio é muito maior que temperatura de ebulição do líquido
temos uma calefação, exemplo é uma gota de água caindo numa chapa aquecida, podemos
considerar esse processo de vaporização como instantâneo.
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Exercícios
1.

Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os
fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a
atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada
de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios,
anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no
esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos
residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres.
BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. Química Nova, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado).

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?
a) Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.
b) Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.
c) Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.
d) Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.
e) Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.

2.

O polietileno é formado pela polimerização do eteno, sendo usualmente obtido pelo craqueamento da
nafta, uma fração do petróleo. O “plástico verde” é um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar,
da qual se obtém o etanol, que é desidratado a eteno, e este é empregado para a produção do
polietileno. A degradação do polietileno produz gás carbônico (CO2). Cujo aumento da concentração na
atmosfera contribui para o efeito estufa. Qual a vantagem de se utilizar eteno da cana-de-açúcar para
produzir plástico?
a) As fontes utilizadas são renováveis.
b) Os produtos gerados são biodegradáveis.
c) Os produtos gerados são de melhor qualidade.
d) Os gases gerados na decomposição estão em menor quantidade.
e) Os gases gerados na decomposição são menos agressivos ao ambiente.

3.

A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de ozônio (O3)
na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta
emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado
simplificadamente na figura.

Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da
a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares.
b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.
c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.
d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro.
e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de
cloro.
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4.

Durante qualquer atividade física ou esportiva, devemos tomar água para repor o que perdemos na
transpiração. Por esse motivo, é muito importante a qualidade da água consumida. Pensando nisso,
observe o esquema de uma estação de tratamento de água.

Sobre os processos usados no tratamento de água, assinale a afirmação correta.
a) A floculação facilita o processo de decantação.
b) A fluoretação é necessária para termos água potável.
c) Na decantação, temos agitação do sistema para facilitar a filtração.
d) O processo de filtração serve para eliminar os germes patogênicos.
e) Após o tratamento da água, temos no reservatório uma substância pura.

5.

A bauxita, composta por cerca de 50% de Al2O3, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes
etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico:
1. A dissolução do Al2O3(s) é realizada em solução de NaOH(aq) a 175ºC, levando à formação da espécie
solúvel NaAl(OH)(aq).
2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do Al(OH)3 (s)
3. Quando o Al (OH)3(s) é aquecido a 1.050 ºC, ele se decompõe em Al2O3(s) e H2O.
4. Al2O3(s) é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um
fundente.
5. Através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o
alumínio reduzido no cátodo.
As etapas 1, 3 e 5 referem-se, respectivamente, a fenômenos
a) Químico, físico e físico.
b) Físico, físico e químico.
c) Físico, químico e físico.
d) Químico, físico e químico.
e) Químico, químico e químico.
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6.

As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento
faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de
sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.
RODITI. I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função
a) das diferentes densidades.
b) dos diferentes raios de rotação.
c) das diferentes velocidades angulares.
d) das diferentes quantidades de cada substância.
e) da diferente coesão molecular de cada substância.

7.

Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma diferente de como elas
são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” e
temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, no entanto, não conseguem
explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que
situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura?
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo.
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água.
c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela.
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua
temperatura.
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor
temperatura do que a dele.

8.

Em um experimento na aula de laboratório de química, um grupo de alunos misturou em um recipiente
aberto, à temperatura ambiente, quatro substâncias diferentes:
Substância

Quantidade

Densidade (g/cm3)

polietileno em pó

5g

0,9

água

20 mL

1,0

etanol

5 mL

0,8

grafite em pó

5g

2,3

Nas anotações dos alunos, consta a informação correta de que o número de fases formadas no
recipiente e sua ordem crescente de densidade foram, respectivamente:
a) 2; mistura de água e etanol; mistura de grafite e polietileno.
b) 3; polietileno; mistura de água e etanol; grafite.
c) 3; mistura de polietileno e etanol; água; grafite.
d) 4; etanol; polietileno; água; grafite.
e) 4; grafite; água; polietileno; etanol.
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9.

A adição de cloreto de sódio à água reduz o seu ponto de congelamento devido ao efeito crioscópico.
A presença de 23,3% de NaCl(s) na água pode reduzir o seu ponto de congelamento a -21,1 ºC formando
entre ambos uma mistura eutética. Se NaC sólido for adicionado ao gelo acima dessa temperatura,
parte desse gelo se fundirá e ocorrerá a dissolução do sal adicionado. Se mais sal for adicionado, o
gelo continuará a fundir. Essa é uma prática comum, utilizada para remover o gelo das ruas das cidades
em que neva no inverno.
(PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. Química: na abordagem do cotidiano. v. 2. Físico-Química. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006. –
Texto adaptado.)

Assinale a alternativa na qual a curva de aquecimento da mistura eutética citada acima está
corretamente representada.
Legenda: S=Sólido; L=Líquido, G=Gasoso.

b)

a)

c)

e)

d)

10. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios
de transporte.
Temperatura de

Temperatura de

fusão (C)

ebulição (C)

Butano

−135

−0,5

Etanol

−112

78

Metano

−183

−162

Metanol

−98

65

Octano

−57

126

Combustíveis

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25ºC:
a) Butano, etanol e metano.
b) Etanol, metanol e octano.
c) Metano, metanol e octano.
d) Metanol e metano.
e) Octano e butano.
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Gabarito
1.

D
Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes pode minimizar a
permanência desses contaminantes nos recursos hídricos diminuindo a ocorrência de fármacos
residuais no meio ambiente.

2.

A
As fontes utilizadas são renováveis, ou seja, a cana-de-açúcar pode ser replantada e colabora na
absorção de gás carbônico da atmosfera pelo processo da fotossíntese.

3.

B
Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da produção de
oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.
•C + O3 → •C O + O2

•C O + O → O2 + •C
Global
O3 + O ⎯⎯⎯→
2O2

4.

A
A floculação facilita o processo de decantação, pois aglutina partículas sólidas.

5.

E
1. A dissolução do Al2O3(s) é realizada em solução de NaOH(aq) a 175ºC, levando à formação da espécie
solúvel NaAl(OH)4(aq): fenômeno químico, pois ocorre transformação ou reação química

(A

2O3(s)

)

+ 2NaOH(aq) + 3H2O( ) ⎯⎯→ 2NaA (OH)4(aq) .

2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do Al(OH)3(s): fenômeno físico, pois não
ocorre transformação química ou reação química neste processo.
3. Quando o Al(OH)3(s) é aquecido a 1.050ºC, ele se decompõe em Al2O3(s) e H2O: fenômeno químico,

)

(

pois ocorre transformação ou reação química 2 A (OH)3(s) ⎯⎯→ A 2O3(s) + 3H2O(g) .
4. Al2O3(s) é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um
fundente: fenômeno físico, pois não ocorre transformação química ou reação química neste
processo, apenas mudança de estado de agregação.
5. Através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio
reduzido no cátodo: fenômeno químico, pois ocorre transformação ou reação química.
Δ

2A 2O3(s) ⎯⎯→ 4A
6O
4A

2−

( )

3+

3+

→ 3O2(g) + 12 e

( )

+ 12 e− → 4A

( )

−

( )

+ 6O2-(

)

(Ânodo; oxidação)

( +)

(Cátodo; redução)

( −)

Global

2A 2O3(s) ⎯⎯⎯⎯
→ 3O2(g) + 4A
6.

( )

A
Nas centrífugas a separação dos componentes de uma mistura ocorre devido à diferença entre suas
densidades e solubilidades.
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7.

A
Quando se aquece uma substância pura inicialmente no estado sólido, a temperatura aumenta até atingir
o ponto de fusão (P.F.), onde começa a “derreter”; neste ponto, a temperatura é constante. Quando chega
na temperatura de ebulição ou ponto de ebulição (P.E.), acontece o mesmo: a temperatura permanece
constante. Isto ocorre com qualquer substância pura. Observe a figura a seguir:

8.

B
Teremos três fases:
Polietileno (menor densidade)
Água e álcool (miscíveis - densidade intermediária)
Grafite (maior densidade)

9.

B
Misturas eutéticas são aquelas em que a fusão ocorre a uma temperatura constante, mas a ebulição
ocorre num dado intervalo de temperatura. O gráfico correspondente é o da alternativa [B].

10. B
São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de (25 °C): etanol, metanol e octano.
T. F. (°C)

Combustível
Etanol
Metanol
Octano

Sólido
Sólido
Sólido

T. E. (°C)

−112
−98

Líquido (25 °C)

78

Gasoso

Líquido (25 °C)

65

Gasoso

−57

Líquido (25 °C)

126

Gasoso
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Redação
A dissertação argumentativa
Resumo
Dissertar e argumentar
Argumentar: Termo derivado do latim “argumentum”, a argumentação consiste no ato de convencer,
comprovar uma proposição ao interlocutor, no intuito de corroborar com aquilo que foi proferido. Demonstrar
a sua opinião sobre um determinado tema a fim de validar as suas ideias a outra pessoa pode ser um tipo de
argumento.
Dissertar: Trata-se de expor e discutir ideias, tem o foco na informação; é fazer juízo sobre um determinado
assunto e se posicionar diante dele, e para isso é preciso apresentar argumentos com criticidade e usando
da persuasão e do convencimento.

O texto dissertativo-argumentativo
O texto dissertativo-argumentativo é um texto opinativo que se baseia na defesa de uma perspectiva ou um
determinado ponto de vista acerca de um tema. Nele, a opinião do autor é fundamentada com explicações e
argumentos e quem escreve procura convencer o leitor - ou pelo menos tentar -, mediante a apresentação de
razões, por meio da evidência de provas e contando com um raciocínio coerente e consistente. Em outras
palavras, ao mesmo tempo em que o autor disserta sobre um determinado tema, tecendo comentários,
também tenta convencer e cativar o leitor com argumentos.
Para entender melhor o caráter persuasivo do texto, vejamos um exemplo. Em Janeiro de 2018, a
apresentadora Oprah Winfrey recebeu o Prêmio Cecil B. DeMille, concedido a figuras notáveis da indústria
audiovisual americana, durante o Globo de Ouro. Um dos momentos mais marcantes da entrega do prêmio
foi quando Oprah fez o seu discurso de agradecimento. Leia um trecho abaixo:
“Em 1982, Sidney recebeu o prêmio Cecil B. DeMille aqui no Globo de Ouro, e eu sei que, neste momento, há
algumas garotinhas assistindo eu me tornar a primeira mulher negra a receber esse mesmo prêmio. É uma
honra, é uma honra e é um privilégio compartilhar a noite com todas elas e também com os incríveis homens
e mulheres que me inspiraram, que me desafiaram, que me apoiaram e fizeram minha jornada até esse ponto
possível.
[...]
Então, eu quero hoje a noite expressar gratidão a todas as mulheres que sofreram anos de abuso e agressão
porque elas, como minha mãe, tiveram filhos para se alimentar e contas a pagar e sonhos para perseguir. São
as mulheres cujos nomes nunca conheceremos. São trabalhadoras domésticas e trabalhadoras agrícolas.
Elas estão trabalhando em fábricas, em restaurantes, estão nas universidades, engenharia, medicina e ciência.
Elas fazem parte do mundo da tecnologia, da política e dos negócios. Elas são nossos atletas nas Olimpíadas
e elas são nossas soldadas nas Forças Armadas. [...] Por muito tempo, não ouviam as mulheres, ou não
acreditavam nelas quando ousavam falar a verdade sob o poder desses homens. Mas esse tempo acabou.
Esse tempo acabou. Esse tempo acabou.
[...]
Então, eu quero que todas as garotas assistindo aqui, agora, saibam que um novo dia está no horizonte! E
quando esse novo dia finalmente amanhecer, será por causa de muitas mulheres magníficas, muitas das
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quais estão aqui neste auditório, esta noite e alguns homens fenomenais, lutando para garantir que se tornem
os líderes que nos levam ao tempo em que ninguém nunca mais terá de dizer “Eu também”.”
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/oprah-winfrey-faz-discurso-inspirado-contra-assedio-racismono-globo-deouro-2018-22264789

Ao interpretar o texto, é possível notar que um dos argumentos utilizados por Oprah é a necessidade de as
mulheres se sentirem representadas e quebrarem barreiras a fim de obterem a igualdade de gênero, combater
a violência contra a mulher, o racismo, e exercerem a sua cidadania. A apresentadora cita vários exemplos ao
longo de seu discurso para defender o seu ponto de vista.

Características da dissertação-argumentativa
•

Tese: A tese é a ideia que você pretende defender durante o seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema
da proposta e ser apoiada por argumentos ao longo da sua redação.

•

Objetividade e impessoalidade: Nesse gênero textual, é essencial que as opiniões sejam mostradas de
forma objetiva, ou seja, evitando trazer informações muito subjetivas, baseadas em convicções
individuais e argumentos pouco racionais, e buscando uma impessoalidade. No ENEM e em outros
vestibulares, o uso da 1ª pessoa geralmente não é recomendado, a não ser que a banca instrua o
candidato a essa opção. Desse modo, trabalhar com a 3ª pessoa pode distanciar melhor o autor das
opiniões apresentadas e, assim, deixá-las mais próximas de verdades absolutas.

•

Estrutura específica: Em geral, para se obter maior clareza na exposição do ponto de vista, a estrutura
do texto é organizada em três partes:
−

Introdução: apresenta-se o tema e o ponto de vista (tese) que será defendido;

−

Desenvolvimento: desenvolve-se o ponto de vista (para convencer o leitor, é preciso usar uma sólida
argumentação, citar exemplos, recorrer a opiniões de especialistas, fornecer dados etc);

−

Conclusão: dá-se um fecho coerente com o desenvolvimento, com os argumentos apresentados. No
caso da redação do ENEM, há a apresentação das propostas de intervenções sociais.

•

Coerência e coesão: Na construção de qualquer texto, a produção de sentido, tanto de maneira abstrata
quanto formal (com palavras) é essencial. Dessa forma, a coerência, responsável por essas relações no
campo das ideias, e a coesão, que usa palavras nessa construção, precisam ser trabalhadas de maneira
bem rica na dissertação. Teremos, em outro momento, uma aula específica sobre isso, mas não se
esqueça dessa regra: seu texto precisa ter sentido.

•

Estratégias argumentativas: São os elementos que contribuirão para o aprofundamento e validação de
seus argumentos. São inúmeras as estratégias, dentre elas temos:
− Exemplificação
− Alusão histórica
− Alusão cultural (filmes, séries, personagens, música, etc.)
− Interdisciplinaridade (referências a outras áreas do conhecimento, como Filosofia, Geografia,
Biologia, etc.)
− Argumentos de autoridade
− Dados estatísticos
− Causa e consequência
− Confronto entre ideias
− Analogias
− Métodos de raciocínio (dedução, indução e dialética)
2
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Exercícios
1.

Analise a introdução abaixo:
O documentário americano, Blackfish, narra a história da baleia orca performática, Tilikun, responsável
por três mortes sua vida em cativeiro. Privado de explorar o oceano, o animal exerceu função de
entretenimento para o público por mais de 20 anos, garantindo sua liberdade apenas em 2017, com seu
falecimento. Esse cenário, que não só é presente com os mamíferos aquáticos, acomete todo reino
animal e sua exploração por parte dos seres humanos. Dessa forma, essa despreocupação histórica
com os seres não-racionais persiste na atualidade, uma vez que a lenta mudança do pensamento social
acarreta a desproteção desses por meio das leis.
Demonstre a estratégia de contextualização feita pelo autor.

2.

Não adianta isolar o fumante
Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar quem
quer largar o cigarro.
Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros,
o senado reafirmou um valor fundamental: a defesa da saúde e da vida.
Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em São
Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais duras contra
o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, onde
o fumo era autorizado sob determinadas condições.
Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo preço
para o maço de cigarros. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%.
Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012
e 55% em 2013.
A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, há muito, que o tabaco faz mal à saúde. É razoável,
portanto, que o Estado aja em nome da saúde pública.
Época, 28 nov. 2011 (adaptado)

O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião sobre
o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de persuasão do
leitor é:
a)

“Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados".

b)

"O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço de cigarros.’’

c)

“O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%.”

d)

“Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido."

e)

"Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013."

3

Redação
3.

Censura moralista
Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo,
apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com
livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num
nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm
dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as
pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um tempo para cá, políticas educacionais
têm tomado a peito investir em livros e em leitura.
LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).

Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que
geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora

4.

a)

ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura.

b)

critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas.

c)

rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura.

d)

questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas.

e)

atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade.

Leia com atenção o parágrafo abaixo:
“O cientista Karl Marx, durante a Idade Média, defendia o ideal de uma sociedade com distribuição
igualitária de renda, a fim de combater a desigualdade social. No entanto, ainda estamos longe de uma
sociedade que preze pelo bem-estar social de todas as classes, por isso, inúmeras mudanças precisam
ocorrer para alterar este cenário.”
Sabe-se que para construir um texto de cunho argumentativo é preciso defender um determinado ponto
de vista e, além disso, é preciso que as informações estejam corretas para validar a perspectiva
apresentada. De acordo com os seus conhecimentos, identifique os erros que o produtor do texto
cometeu ao defender as suas ideias.

5.

Suponha que você leu uma redação com o tema “A corrupção na sociedade contemporânea” e o
parágrafo de introdução lhe chamou a atenção. Leia-o abaixo e explique, a partir de seus
conhecimentos, por que as informações apresentadas não são defendidas com profundidade.
“A população brasileira vive uma crise de representatividade, visto que todos os políticos existentes
exercem a corrupção. Por esse motivo, o cidadão sente-se desacreditado na política atual e percebe
que os candidatos dos partidos do PT (Partido do Trabalhador) e PSDB (Partido da Social Democracia
Brasileira) permanecem no poder.”
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6.

O trecho dissertativo-argumentativo abaixo faz um breve comentário sobre “A importância da internet
no acesso à informação”. Leia-o com atenção:
“A globalização permitiu que os indivíduos usufruíssem, cada vez mais, do mundo tecnológico e, com
o advento da internet, proporcionou que os internautas se comunicassem de maneira mais rápida e
eficaz. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, os libaneses lutaram contra o governo opressor vigente
e divulgaram sua insatisfação no mundo virtual”.
O trecho que você acabou de ler trata-se de um parágrafo introdutório de uma redação, entretanto, ele
está incompleto. Identifique o que falta para a construção do parágrafo argumentativo.

7.

TEXTO I
Nesta época do ano, em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da
população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados
comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. No clássico livro O capital, Karl Marx
aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que
vão além da mera materialidade. As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em
outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de
determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade
social a um indivíduo.
LADEIRA, F. F. Reflexões sobre o consumismo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br.
Acesso em 18 Jan.2015.

TEXTO II
Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege
sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes
constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa
imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e somos consumidos. Numa época toda
codificada como a nossa, o código da alma (o código do ser) virou código do consumidor! Fascínio
pelo consumo, fascínio do consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual,
saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo.
BARCELLOS, G. A alma do consumo. Disponível em: www.diplomatique.org.br.
Acesso em 18 jan 2015.

Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de
que esse hábito
a)

desperta o desejo de ascensão social.

b)

provoca mudanças nos valores sociais.

c)

advém de necessidades suscitadas pela publicidade.

d)

deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano.

e)

resulta de um apelo do mercado em determinadas datas.
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8.

O último longa de Carlão acompanha a operária Silmara, que vive com o pai, um ex-presidiário, numa
casa da periferia paulistana. Ciente de sua beleza, o que lhe dá certa soberba, a jovem acredita que terá
um destino diferente do de suas colegas. Cruza o caminho de dois cantores por quem é apaixonada. E
constata, na prática, que o romantismo dos contos de fada tem perna curta.
VOMERO, M. F. Romantismo de araque. Vida Simples, n. 121, ago. 2012.

Reconhece-se, nesse trecho, uma posição crítica aos ideais de amor e felicidade encontrados nos
contos de fada. Essa crítica é traduzida

9.

a)

pela descrição da dura realidade da vida das operárias.

b)

pelas decepções semelhantes às encontradas nos contos de fada.

c)

pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor.

d)

pelas fantasias existentes apenas na imaginação de pessoas apaixonadas.

e)

pelos sentimentos intensos dos apaixonados enquanto vivem o romantismo.

Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, isso
não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam, tão somente, adaptar o uso
da linguagem ao suporte utilizado: “O contexto é que define o registro de língua. Se existe um limite de
espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel", afirma um professor
do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso considerar a
capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do
pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos
específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo em
outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da
língua revela-se muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de
Divulgação Científica da UFMG: “A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou
escrevemos da mesma forma que nossos avós". Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os
principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com
facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às
distintas situações, a fim de dominar outros códigos.
SILVA JR., M. G.; FONSECA, V. Revista Minas Faz Ciência, n. 51, set.-nov. 2012 (adaptado).

Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da
escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a
a)

interagir por meio da linguagem formal no contexto digital.

b)

buscar alternativas para estabelecer melhores contatos on-line.

c)

adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos.

d)

desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web.

e)

perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais.
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10. Leia com atenção o trecho abaixo:
“Com a taxa de obesidade crescendo, a população brasileira vê doenças como a diabetes e a
hipertensão aumentarem, sendo provenientes de uma má alimentação. Além disso, ingerir alimentos
em alta quantidade e não seguir uma dieta alimentar são problemas existentes na vida de muitos jovens
que sofrem de enfermidades cardiovasculares.”

O parágrafo é trecho de uma redação relacionada ao tema “Alimentação irregular e obesidade no
Brasil”, mas possui problemas ao apresentar um caráter argumentativo. Identifique as dificuldades
presentes no texto para a validação de um ponto de vista.
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Gabarito
A estratégia de contextulização que antecipa a tese é realizada pelo dcumentário “Blackfish”, uma vez
que a temática engloba a exploração animal.
D
No texto, o autor defende um ponto de vista: o cigarro faz mal à saúde. Para convencer os usuários a
deixarem de adquirir esse produto, o autor fala sobre os gastos financeiros, pois se houver um aumento
do preço para a venda de maço de cigarros, o custo para bancar o fumo será mais alto e muitos indivíduos
não irão querer manter esses custos.
D
No texto, a autora questiona a existência de uma crise de leitura e, com base nos dados de pesquisas
acadêmicas, opina que não há uma real crise de leitura entre os brasileiros porque eles “leem livros que
as pesquisas tradicionais não levam em conta”.
Para validar uma determinada perspectiva, é preciso que as informações contidas no texto estejam
corretas. O primeiro erro é afirmar que Karl Marx era um cientista e o segundo consiste em relacionar o
filósofo Karl Marx dentro da Idade Média, uma vez que este fez parte do século XIX. O conhecimento de
mundo é muito importante para a produção de textos argumentativos.
O produtor do texto apresenta argumentos generalizados e não aprofunda a explicação de sua
perspectiva, nem visa comprová-la. Ao dizer que “todos os políticos” exercem a corrupção, é preciso
provar essa informação, como também, é errôneo apontar partidos políticos e generalizá-los sem
evidências suficientes.
No trecho em questão não há a presença da tese, isto é, o ponto de vista a ser defendido pelo produtor
do texto para explicar o impacto da internet no acesso à informação.
B
Os dois textos discorrem sobre o consumismo e o modo como ele afeta o homem, seus desejos e seu
modo de se relacionar com os demais. Defendem, portanto, a perspectiva de que o consumismo provoca
mudanças nos valores sociais.
C
No texto, a personagem Silmara acredita que a sua beleza serviria de “porta-voz” para possibilidades de
ascensão social, no entanto, o texto evidencia que ela se enganou com esse pensamento, pois isso não
lhe garantiu necessariamente sorte na vida e nos relacionamentos.
E
O texto enfatiza a necessidade de o aluno saber utilizar as linguagens em diferentes contextos e
ambientes, o que evidencia o seu caráter argumentativo. Também é importante destacar a crítica feita à
escola, no texto, uma vez que “insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos”.
O produtor do texto focou na exposição de informações e não soube defender seu argumento. É preciso
abordar quais são os empecilhos da obesidade e da má alimentação, justificando a necessidade de os
indivíduos cuidarem de sua saúde a fim de prevenirem doenças cardiovasculares e a obesidade.
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