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RESUMO   
 

 

 

Glicemia é a taxa de glicose no sangue.  

Pessoas diabéticas superam o valor desse açúcar no sangue, 

enquanto que a hipoglicemia decorre de distúrbios na sua 

regulação, fazendo com que esse valor se reduza a níveis 

perigosos ao sistema nervoso central, o qual utiliza glicose como 

fonte principal de energia. 

 

Regulação Hormonal 
A regulação da taxa de glicose no sangue é dada por 4 

hormônios principais: 

 

Hormônios que aumentam a glicemia: Glugagon, Cortisol, Adrenalina 

Hormônio que reduz a glicemia: Insulina 

A insulina é o único hormônio que reduz a glicemia 

 

Insulina e Glucagon 

 

Insulina e Glucagon são produzidos no pâncreas 

endócrino, nas ilhotas pancreáticas, também 

chamadas de ilhotas de Langerhans. São os 

principais hormônios que regulam a glicose.  

(o pâncreas exócrino faz a secreção do suco 

pancreático, com enzimas digestivas que atuam no 

duodeno). 

 

Glucagon: Produzido pelas células alfa 

Insulina: Produzido pelas células beta 

 

Mnemônico para memorizar: GABI 

Glucagon nas células alfa 

Células beta  secretam insulina 

 

A insulina atua nas células, ligando ao seu receptor e induzindo a incorporação de um transportador de 

glicose, conhecido como GLUT4. Assim, na presença de insulina, a glicose que estava no sangue entra na 

célula, para ser utilizada como substrato energético na glicólise, por exemplo. Além disso, a insulina induz 

os processos de armazenamento de energia na forma de glicogênio nos músculos e no fígado; e de 

triglicerídeos no tecido adiposo.  

 

A insulina reduz a glicemia por permitir a entrada de glicose nas células 
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O glucagon antagoniza as ações da insulina, 

ligando em um receptor distinto. É liberado em 

situações de jejum para aumentar a glicemia.  

 

O glucagon aumenta a glicemia por estimular os 

processos de gliconeogênese (produção de 

glicose a partir de outros substratos) e 

glicogenólise (quebra do glicogênio hepático). 

 

O glicogênio armazenado no fígado é quebrado 

e glicose é liberada para o sangue na presença 

do glucagon. Entretanto, o glicogênio muscular 

não sofre ação do glucagon pois carece do seu 

receptor específico. 

Cortisol e Adrenalina 
O cortisol e a adrenalina são sintetizados e liberados 

pela adrenal (ou suprarrenal). O cortisol, no córtex, 

enquanto que a adrenalina é produzida na medula. 

 

A adrenalina provoca 

preparando o organismo para uma situação de 

estresse. Nesse sentido, a glicose sanguínea deve 

estar aumentada para que o corpo tenha energia para 

se defender ou atacar algo ameaçador.  

 

O cortisol é um glicocorticoide endógeno que eleva 

os níveis de glicose no sangue. Possui um ritmo 

circadiano, liberado em maiores concentrações pela 

 

 

Diabetes 
O Diabetes Mellitus é classificado em tipo 1 e tipo 2.  

 

Diabetes Mellitus tipo 1 
É uma doença de etiologia auto-imune, que provoca a 

destruição das células beta das ilhotas pancreáticas, fazendo 

com que a produção de insulina seja comprometida. São 

dependentes de insulina exógena e são mais frequentes em 

indivíduos jovens.  

 

Diabetes Mellitus tipo 2 
Tipo mais comum de diabetes, frequente em indivíduos mais 

velhos, associado à obesidade e maus hábitos alimentares.  

 

A produção de insulina, inicialmente, não está comprometida, 

podendo inclusive estar elevada. Entretanto, as células que 

deveriam responder a essa insulina, possuem um bloqueio na 

sinalização celular.  

 

Assim, mesmo com insulina suficiente, a célula não reconhece esse hormônio, se caracterizando como uma 

resistência à insulina. O tratamento é feito com medicamentos que reduzem a glicemia. Entretanto, com o 

decorrer da doença, as ilhotas entram em esgotamento, fazendo com que se tornem dependentes de insulina 

exógena.  
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O  diabetes insipidus é um distúrbio da produção ou da resposta ao ADH, hormônio antidiurético, e não 

tem relação com a glicose ou com a insulina. 

poliúria, que significa formação de grande volume de urina.  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, 

o pâncreas produz dois hormônios: a insulina e o glucagon. Esses hormônios são produzidos em 

regiões constituídas por milhares de células denominadas: 

a) Glicogênio. 

b) Ilhotas de Langerhans. 

c) Glicocálix. 

d) Ilhotas de mucosa. 

e) Ilhotas Ranvier 

 

2. Um indivíduo foi diagnosticado com diabetes tipo I.  Esse tipo de diabete é causado em razão de uma 

redução na produção do hormônio __________. Esse hormônio é produzido nas __________ das 

ilhotas de Langerhans. 

Marque a alternativa que completa corretamente as frases acima: 

a) Insulina e glucagon. 

b) Insulina e células alfa. 

c) Glucagon e pâncreas. 

d) Insulina e células beta. 

e) Glucagon e células beta. 

 

3. Marque a alternativa onde são descritas a função da insulina e do glucagon, respectivamente: 

a) Facilita a absorção de glicose e aumenta o nível de glicose disponível no sangue. 

b) Aumenta a quantidade de glicose disponível no sangue e aumenta a produção de glicose. 

c) Aumenta a quantidade de insulina no sangue e diminui a taxa de respiração celular. 

d) Facilita a absorção da glicose e diminui a concentração de glicose no sangue. 

e) Ambos atuam facilitando a absorção de glicose. 

 

4. Na atualidade, uma das doenças que mais frequentemente se detecta na população mundial é o 

diabetes melito. E, no tratamento dessa doença, vem-se utilizando, com relativo sucesso, o transplante 

de células. 

Analise este esquema: 

 
Considerando-se as informações contidas nesse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto, 

é CORRETO afirmar que, em tal situação, as células cultivadas são: 

a) pancreáticas e possuem genes para a síntese de insulina. 

b) hepáticas e geneticamente modificadas para sintetizar hormônios. 

c) hepáticas e vão sintetizar glucagon, que reduz a taxa de glicose no sangue. 

d) pancreáticas e capazes de captar insulina por meio de receptores. 
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5. Pesquisadores franceses identificaram um gene chamado de RN, que, quando mutado, altera o 

metabolismo energético do músculo de suínos, provocando um acúmulo de glicogênio muscular, o 

que prejudica a qualidade da carne e a produção de presunto. 

(Pesquisa "FAPESP", nº. 54, p. 37, 2000). 

Com base nos conhecimentos sobre o glicogênio e o seu acúmulo como reserva nos vertebrados, é 

correto afirmar: 

a) É um tipo de glicolipídeo de reserva muscular acumulado pela ação da adrenalina. 

b) É um tipo de glicoproteína de reserva muscular acumulado pela ação do glucagon. 

c) É um polímero de glicose estocado no fígado e nos músculos pela ação da insulina. 

d) É um polímero de frutose, presente apenas em músculos de suínos. 

e) É um polímero proteico estocado no fígado e nos músculos pela ação do glucagon. 

 

6. A concentração da glicose no sangue depende da atuação de dois hormônios, como mostra o 

esquema a seguir: 

 
Estes hormônios, representados pelas letras A e B, são, respectivamente: 

a) insulina e glucagon. 

b) glucagon e adrenalina. 

c) adrenalina e glucagon. 

d) adrenalina e insulina. 

e) glucagon e insulina. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
 

 

 

1. Relacione a afirmação com o gráfico. 

O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando o nível de glicose no sangue, pois atua 

estimulando a transformação de glicogênio em glicose no fígado. 
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Os dados para construção do gráfico foram registrados a partir do instante zero, quando a pessoa 

ingeriu 50 mL de solução glicosada. 

Podemos afirmar que, no momento: 

a) B, a taxa de glucagon é baixa nas pessoas normais. 

b) B, a taxa de glucagon é alta nas pessoas normais. 

c) C, a taxa de glicose é baixa em decorrência da diminuição de glucagon ou do consumo 

metabólico. 

d) A, a taxa de glicose é baixa em decorrência do aumento da taxa de glucagon ou do consumo 

metabólico. 

e) A, a taxa de glucagon é alta porque a de glicose está normal. 

 

2. O gráfico mostra os níveis de glicose no sangue de duas pessoas (A e B), nas cinco horas seguintes, 

após elas terem ingerido tipos e quantidades semelhantes de alimento. A pessoa A é portadora de um 

distúrbio hormonal que se manifesta, em geral, após os 40 anos de idade. A pessoa B é saudável. Qual 

das alternativas indica o hormônio alterado e a glândula produtora desse hormônio? 

 
a) Insulina; pâncreas 

b) Insulina; fígado 

c) Insulina; hipófise 

d) Glucagon; fígado 

e) Glucagon; supra-renal 

 

3. Acerca do diabetes melito, importante doença crônica do homem, é incorreto afirmar que: 

a) a presença de glicose na urina é importante sinal. 

b) em virtude da carência de glicose na célula, o indivíduo pode degradar lipídios e proteínas para 

obtenção de energia. 

c) sempre se deve, primariamente, a doenças do fígado. 

d) leva à excessiva perda de urina. 

e) é caracterizada pela deficiência na produção de insulina. 

 

4. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos 

orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse 

processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se 

com a ingestão de -

produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa 

produz pouca insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser 

consumida. 

 

Com base nessas informações, pode-se concluir que: 

a) o papel realizado pelas enzimas pode ser direta mente substituído pelo hormônio insulina. 

b) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar. 

c) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o 

indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia. 

d) a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. 

e) o principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um 

quadro clínico de diabetes. 
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5. A regulação de glicemia, taxa de glicose no sangue, ocorre principalmente graças à ação conjunta de 

dois hormônios, a insulina e o glucagon. Com relação a esse controle hormonal, assinale a alternativa 

correta. 

a) A elevação da taxa de glicose circulante estimula a hipófise, que libera imediatamente insulina na 

circulação. 

b) O glucagon é considerado um hormônio hiperglicemiante, enquanto a insulina é 

hipoglicemiante.  

c) A insulina é sintetizada no pâncreas, enquanto o glucagon é sintetizado na tireoide sob estímulo 

hipofisário. 

d) A insulina promove, após sua liberação, o aumento de glicose circulante, enquanto o glucagon 

realiza o efeito contrário. 

e) O estímulo para a liberação de insulina pelo pâncreas é a queda na taxa de glicose circulante. 

6. ela 

destruição autoimune das células â das ilhotas pancreáticas. Recentemente, o transplante de ilhotas 

pancreáticas tem mostrado resultados favoráveis nesses pacientes. 

Assinale o gráfico que ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose, determinados uma hora após 

a ingestão de uma solução de glicose, em indivíduos com diabetes tipo I antes e depois do 

transplante bem-sucedido de ilhotas pancreáticas. Observe que, nesses gráficos, os dois traços 

mostrados nas ordenadas representam as variações dos níveis de insulina e glicose esperadas em um 

indivíduo normal após 12 horas de jejum. 
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7. Certo medicamento inibe o funcionamento da enzima responsável pela degradação de uma substância 

I, que estimula a produção de insulina. 

Se uma pessoa ingerir dose diária desse medicamento, adequada ao seu organismo, deverá apresentar: 

a) aumento dos níveis de glicose no sangue, uma vez que sua atividade pancreática aumentará. 

b) redução dos níveis de glicose no sangue, uma vez que a atividade da substância I diminuirá. 

c) aumento dos níveis de glicose no sangue, pois a produção de insulina será estimulada. 

d) redução dos níveis de glicose no sangue, pois a produção de insulina será estimulada. 

e) maior degradação de glicogênio no fígado, o que implicará redução dos níveis de glicose no 

sangue. 

 

8. O pâncreas é uma glândula extremamente importante para o corpo humano, pois é ela a responsável 

por produzir insulina, glucagon e o suco pancreático. Em virtude das substâncias que ele produz e da 

forma como elas são lançadas no corpo, o pâncreas é classificado como uma glândula: 

a) exócrina. 

b) digestória. 

c) mista. 

d) endócrina. 

e) glicêmica. 

9.   

 
A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear 

doenças como 

a) Anemia 

b) Beribéri 

c) Diabetes 

d) Escorbuto 

e) Fenilcetonúria  

 

10. Leia a tirinha: 

 

Enquanto o futuro não chega, diabéticos controlam a glicemia através de injeções diárias de 

insulina ou mesmo através de controle alimentar associado a práticas esportivas. 

Sobre os hormônios pancreáticos que atuam na glicemia, foram feitas as seguintes afirmações: 

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/qualidade-de-vida-das-populacoes-humanas/principais-doencas-que-afetam-a-populacao-brasileira-caracterizacao-prevencao-e-profilaxia/diabetes/doen%C3%A7as-diabetes.026.gif?attredirects=0
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I. O pâncreas produz a insulina e também outro glicocorticóide, o glucagon, que possui ação 

antagônica. 

II. A insulina liga-se a receptores presentes na membrana das células, permitindo que a glicose 

atravesse a membrana. 

III. O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando a glicemia, pois atua estimulando a 

transformação do glicogênio em glicose. 

IV. A insulina tem uma função enzimática, já que pertence ao grupo das proteínas, e o glucagon 

promove a entrada de glicogênio nos hepatócitos. 

De acordo com as informações contidas na tirinha e nas afirmações, pode-se esperar que está 

correto apenas o que se afirma em 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e III. 

e) II, III e IV. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 

O diabetes é uma doença crônica que cursa com o aumento de glicose no sangue. Indique uma 

prática na imagem que dificulta o controle dessa condição e um erro no que se refere ao 

tratamento.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. b 

As Ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, são regiões endócrinas em meio a um parênquima 

exócrino. Possui tipos diferentes de células, entre elas a célula alfa que produz glucagon e a célula beta 

que produz insulina. 

 

2. d 

Na diabetes, há uma redução absoluta ou relativa da insulina. A insulina é produzida nas células B 

 

 

3. a 

A insulina retira glicose do sangue, por meio do aumento do transporte celular. O glucagon, por outro 

lado, aumenta a glicose sanguínea, pela quebra do glicogênio hepático e pela gliconeogênese.  

 

4. a 

As células cultivadas são de origem pancreática, visto que a porção endócrina desse órgão, nas células 

beta das ilhotas pancreáticas, produz o hormônio insulina, que se encontra em falta no diabetes mellitus.  

 

5. c 

A insulina induz a síntese de glicogênio. O glicogênio hepático pode ser utilizado em situação de jejum 

quando necessário. 

 

6. a 

Os hormônios são insulina, que induz a síntese do glicogênio, e glucagon, que induz a quebra do 

glicogênio e liberação de glicose para o sangue.  

 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Quando há a ingestão de glicose, há a supressão da liberação do hormônio glucagon e aumento da 

insulina no sangue.  

 

2. a  

O distúrbio é a diabetes, com o comprometimento do hormônio insulina, responsável pela incorporação 

da glicose nas células. A glândula produtora é o pâncreas, nas células beta das ilhotas pancreáticas.  

 

3. c  

O diabetes é decorrente da redução da insulina, que é um hormônio proteico produzido pelo pâncreas, 

não pelo fígado. 

 

4. d 

A insulina, assim como descrito no texto, é a responsável pela entrada de glicose. No diabetes, a taxa de 

insulina está reduzida, fazendo com que haja o acúmulo de glicose no sangue.  

 

5. b 

O glucagon aumenta a concentração de glicose no sangue, enquanto que a insulina a reduz.  
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6. b 

Antes do tratamento, os níveis de glicose estavam altos e os de insulina, baixos. Isso porque a insulina é 

a responsável por induzir o transporte de glicose para dentro das células, a partir do sangue. Depois do 

tratamento, os níveis de insulina aumentam após a ingestão de glicose e esse açúcar se estabiliza, 

permanecendo em níveis adequados. 

 

7. c  

Se um medicamento inibe uma enzima que degrada a substância que estimula o aumento da insulina, 

esse medicamento irá estimular a produção de insulina, reduzindo, assim, os níveis de glicose no sangue. 

(+) estimula insulina 

(-) inibe insulina 

Substância estimula insulina + 

Enzima degrada substância  

Medicamento inibe enzima + 

 

8. c 

O pâncreas possui uma porção endócrina e uma porção exócrina, sendo assim, uma glândula mista.  

 

9. c 

Hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo são fatores de risco para o desenvolvimento do 

diabetes mellitus tipo 2, que consiste numa resistência à insulina.  

 

10. b 

I  errada - A insulina e o glucagon são hormônios de origem proteica. O glicocorticoide endógeno é 

produzido pela adrenal (suprarrenal) e é conhecido como cortisol.  

II e III corretas 

IV  a insulina tem função sinalizadora, se ligando a um receptor. (não enzimática) Sua ação é estimular 

a exposição do transportador de glicose GLUT4 na membrana, permitindo a entrada desse carboidrato. 

Além disso, o glucagon promove a quebra do glicogênio hepático, permitindo a saída na forma de 

glicose.  

 

Questão Contexto  
 

A ingestão exagerada de açúcares na alimentação aumenta de forma abrupta a glicemia, dificultando a 

regulação pelo hormônio insulina, principalmente em diabéticos. O erro na imagem é o uso da insulina por 

via oral. A insulina é um hormônio de natureza proteica que, ao passar pelo estômago, seria degradada em 

oligopeptídeos e aminoácidos sem a função desejada. Assim, a via de administração da insulina é, mais 

comumente, subcutânea ou intravenosa.   
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RESUMO   
 

 

Platão (428/427 -  348/347 a.C.) foi um dos mais importantes filósofos do período clássico da filosofia 

grega, tendo sido o fundador da Academia de Atenas, escola que é retratada de maneira especialmente 

  Platão foi discípulo de 

Sócrates, e professor do grande filósofo Aristóteles, que foi, com certeza, o aluno mais brilhante a frequentar 

sua Academia.  No que se refere ao pensamento político desenvolvido por Platão, ele se encontra 

principalm  Faremos, na sequência, um resumo das 

principais ideias do pensamento político platônico. 

Inicialmente, devemos reconhecer a importância de Sócrates para o pensamento platônico, 

sobretudo no que se refere ao seu pensamento político.  Isso ocorreu, sobretudo, por conta da injusta 

condenação sofrida por Sócrates, que foi obrigado a tomar veneno, após sofrer um processo o observar a 

maior parte das pessoas votarem a favor de sua condenação.  A acusação de corruptor dos jovens atenienses 

escondia o repúdio que as classes mais poderosas tinham por Sócrates, por ter mostrado a eles que nada 

sabiam daquilo que pensavam saber.  Com a morte de seu grande mestre, Platão faz uma profunda crítica à 

democracia grega, regime que foi capaz de condenar aquele que, segundo ele, era o mais sábio dos homens. 

uma cidade justa.  Mas a cidade só será justa, segundo ele, se o governante se tornar filósofo ou se o filósofo 

se tornar o governante, pois é preciso ter o conhecimento do bem, da justiça, da virtude, para que se possa 

governar pensando no bem público e não apenas no bem individual.  Como o filósofo é aquele que, segundo 

Platão, atinge o ponto máximo da sabedoria, podendo contemplar as ideias perfeitas que existem no mundo 

das ideias, é justamente ele que deve ser o governante.   

 A alma humana possui três partes 

principais que correspondem às três classes sociais existentes na cidade.  As três partes da alma são: a parte 

apetitiva (alma de bronze), a parte irascível (alma de prata) e a parte racional (alma de ouro).  A parte apetitiva 

diz respeito aos desejos e paixões que todo ser humano possui, a parte irascível diz respeito à sua força, 

energia, sua coragem, e a parte racional tem a ver com a sua inteligência, a sua sabedoria.   

Platão acredita que a educação pública é fundamental para a construção de uma sociedade justa.  A 

educação é que vai identificar qual a parte da alma que prevalece em cada indivíduo. Caso a maior parte da 

alma daquele indivíduo seja dominada pelos apetites, ele deverá ser incluído na classe dos produtores, que 

devem realizar tarefas ligadas à agricultura, ao artesanato e ao comércio.  Caso a parte irascível seja a 

dominante, o indivíduo será incluído na classe dos guerreiros ou guardiães, que devem proteger a cidade e 

defendê-la de ataques inimigos.  Por fim, aqueles que são dominados pela parte racional da alma devem ser 

os governantes, pois são os únicos que, após décadas de estudo, sabem verdadeiramente o que é a justiça, 

podendo aplicá-la com sabedoria na cidade. 

Disso nasce a ideia platônica do rei filósofo, a fim de dar conta da cidade ideal pensada por 

Platão.  Assim a cidade ideal pensada por Platão deve ser harmônica, cada um exercendo a função para a 

qual tende por natureza, da mesma forma que a alma deve ser harmônica do ponto de vista individual. 

Um dos mitos contados por 

 Diz a história que um pastor chamado Giges descobre dentro de uma 

caverna um anel que é capaz de torná-lo invisível a todas as outras pessoas.  Dessa maneira, sem ser 

observado por mais ninguém, ele seduz a mulher do soberano e, com sua ajuda, toma o poder.  A grande 

questão moral que essa narrativa coloca é a seguinte: Caso não fôssemos observados por ninguém, nós 

resistiríamos a tentação de praticar más ações sem sermos descobertos? Em outras palavras: A verdadeira 

virtude é aquela praticada mesmo quando não somos observados por mais ninguém, devemos praticar o bem 

ainda que não haja nenhuma recompensa pelos nossos atos pois dessa forma agimos com sabedoria e com 

prudência.   
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

1.  Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se 

em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele 

ou uma das suas formas, a justiça. Ora nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimo-lo muitas 

vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para qual a 

 
(PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 2001, p. 185.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, na cidade ideal, 

assinale a alternativa correta.  

a) Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural 

entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a 

lei.    

b) Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a 

todos os cidadãos o exercício direto do poder.    

c) Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição 

de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum.    

d) Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar, da melhor 

maneira possível, a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, 

segundo suas aptidões.    

e) Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de 

perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. 

 

2. - Mas a cidade pareceu-nos justa, quando existiam dentro dela três espécies de naturezas, que 

executavam cada uma a tarefa que lhe era própria; e, por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido 

a outras disposições e qualidades dessas mesmas espécies. 

- É verdade. 

- Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo, que tiver na sua alma estas mesmas espécies, 

 
(PLATÃO. A república. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça em Platão, é correto afirmar:  

a) As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios pessoais, havendo a possibilidade 

de ficarem invisíveis aos olhos dos outros.    

b) A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito, conforme o princípio 

universal de igualdade entre todos os seres humanos, homens e mulheres.    

c) A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte, o qual, quando ocupa cargos políticos, 

faz as leis de acordo com os seus interesses e pune a quem lhe desobedece.    

d) A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma, isto é, deve habitar o interior 

do homem, sendo independente das circunstâncias externas.    

e) Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e restituir aos demais aquilo que se tomou 

emprestado, atitudes que garantem uma velhice feliz.    

 

3. Leia o texto para responder à questão. 

 

 massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus 

interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder 

é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas 

discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas 

 
(PLATÃO. Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17)  

 

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:  

a) oligarquia    

b) república    

c) democracia  

d) monarquia    

e) plutocracia 

 

4. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, 

ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. 

Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e 

insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. 

 

Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde 

que seu governo coubesse exclusivamente  

a) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem corretamente.    

b) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade.    

c) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade.    

d) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado.    

e) aos filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. 

 

 

5. A República de Platão consiste na busca racional de uma cidade ideal. Sua intenção é pensar a política 

para além do horizonte da decadência da cidade-Estado no século de Péricles. O esquema a seguir 

mostra como se organizam as classes, segundo essa proposta. 
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Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

 

(     ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem da Linha e a da 

Caverna, correspondem, respectivamente, à organização das três classes da República. 

(     ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família nuclear e a 

propriedade privada, fatores indispensáveis à constituição de uma comunidade ideal.  

(     ) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens duráveis e alimentos, 

bem como ser responsável pela sua defesa. 

(     ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à tripartição da alma, o 

que significa que há justiça na República mesmo havendo classes e diferenças entre elas. 

(     ) O filósofo, pertencente à classe dos magistrados, é aquele cuja tarefa consiste em apresentar a 

ideia do Bem e ordenar os diferentes elementos das classes, produzindo a sua harmonia. 

 

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

a) V  V  F  F  F.    

b) V  F  V  V  F.    

c) F  V  V  F  V.    

d) F  V  F  V  F.    

e) F  F  F  V  V.    

 

6. A escultura Discóbolo de Míron representa a importância dada pelos gregos à atividade física. 

 

 
 

 considere as 

afirmativas a seguir. 
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I. Ao lado da música, a ginástica desempenha papel fundamental no processo de educação dos 

guardiães. 

II. O robustecimento físico é importante para os guardiães, motivo pelo qual a ginástica deve ser 

ministrada desde a infância. 

III. O cultivo pleno do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com a formação do corpo, bem 

como guiá-lo. 

IV. A ginástica dos guardiães deve ser mais exigente se comparada à ministrada para os guerreiros. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

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

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

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Leia o texto a seguir e responda à questão.  

 

- Considera pois  continuei  o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua 

ignorância, a ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém 

soltasse um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a 

luz, a fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras 

via outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao 

passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se 

ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que 

era? Não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais 

 
(PLATÃO. A República 7. ed. Lisboa: Caiouste &Ibenkian, I993. p. 3I8-3I9.)  

 

O texto é parte do livro VII da República, obra na qual Platão desenvolve o célebre Mito da Caverna. 

Sobre o Mito da Caverna, é correto afirmar. 

 

I.  A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo inteligível, o 

do conhecimento do verdadeiro ser.  

II.  Explicita como Platão concebe e estrutura o conhecimento.  

III.  Manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que 

contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos companheiros. 

IV. Apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores circunstanciais e 

relativistas.  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

b) Somente as afirmativas II e III são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

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

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

 

2. Para Platão, no livro IV da República, -se no princípio em virtude do 

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

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

lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.  
(JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.)  
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta.  

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

homens, base da concórdia total das classes sociais.    

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

tirania, promove a paz e o bem comum.    

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

funções, ascendem socialmente.    

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

cada um no exercício de sua função.    

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

lhe compete.  

 

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

como a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe 

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

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

periores se encontrem com as mulheres superiores o maior número de 

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

 

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

 

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

afirmar:  

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

está de acordo com a natureza.    

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

homens e mulheres livremente se escolhem.    

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

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    

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

e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    

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

riqueza como valor supremo. 

 

4. Segundo Platão, há três classes que possuem papel específico na Cidade: a dos camponeses e 

artesãos, a dos guardiões e a dos filósofos. 

Em relação a essa informação, é correto afirmar que 

a) os artesãos asseguram a defesa da Cidade. 

b) os guardiões asseguram a divisão do trabalho. 

c) os filósofos asseguram a harmonia da Cidade. 

d) os camponeses e artesãos asseguram a vida material da Cidade. 

 

5. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmações a seguir sobre o modelo de cidade ideal apresentado 

por Platão na obra A República. 

(     ) Os agricultores, os artesãos e os comerciantes ocupam-se das funções mais nobres na 

sociedade. 

(     ) Platão critica a democracia. 

(     ) Na cidade ideal de Platão, não há mobilidade social. 

 

A sequência correta é  

a) F - F - V.    

b) F - V - V.    

c) V - F - F.    

d) F - V - F.    

e) V - V - V. 
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6. Para Platão, a polis é o modelo de vida em grupo. É na República que o autor apresenta os vários 

grupos que compõem a sociedade. De acordo com suas ideias, o grupo que deve governar a polis é o 

dos:  

a) comerciantes que, sabendo da importância das riquezas para as Cidades-estado da Grécia, levariam 

riquezas para a polis.    

b) filósofos que, por conhecer a verdade e o bem através da contemplação do mundo das ideias, 

proporcionariam o maior bem comum a todos.    

c) guerreiros, pois se caracterizavam por sua força, integridade e seu grande amor aos sentimentos 

mais nobres, como fidelidade e bravura.    

d) trabalhadores que, por meio das mais diversas profissões e movidos pela ambição do lucro, 

garantiriam o sustento de toda a polis. 

 

7. mais divino do que tudo o mais; nunca 

perde a força e, conforme a volta que lhe derem, pode tornar-se vantajosa e útil, ou inútil e prejudicial. 

Ou ainda não te apercebeste como a deplorável alma dos chamados perversos, mas que na verdade 

são espertos, tem um olhar penetrante e distingue claramente os objetos para os quais se voltam, uma 

vez que não tem uma vista fraca, mas é forçado a estar a serviço do mal, de maneira que, quanto mais 

 
Platão. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. 

 

A partir da leitura do texto acima, é correto afirmar que, para Platão: 

a) a faculdade de pensar necessita da educação, para que, assim, a vista mais penetrante alcance, 

pela luz, a visão do que deve ser conhecido. 

b) o conhecimento para este filósofo só depende da capacidade visual daquele que conhece. 

c) a natureza, favorecendo alguns, diferencia os mais aptos, e é unicamente por esta distinção que 

se devem estabelecer os governantes das cidades. 

d) os homens com maior capacidade de pensar jamais praticam o mal, pois descobrem, por si 

mesmos, a diferença entre o justo e o injusto.   

 

8. Platão destaca, na República (livro III), a importância da educação musical dos futuros guardiões da 

cidade, ao dizer: 

 

[...] a educação pela música é capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e 

afetam-na mais fortemente [...]. 
(PLATÃO. A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 133.) 

 

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a relevância da educação musical dos guardiões em 

Platão, considere as afirmativas a seguir: 

 

I. A música deve desenvolver agressividade e destempero para evitar o temor dos inimigos perante a 

guerra. 

II. A música deve desenvolver sentimentos éticos nobres para bem servir a cidade e os cidadãos. 

III. A música deve divertir, entreter e evocar sentimentos afrodisíacos, para alívio do temor perante a 

guerra. 

IV. A música deve moldar qualidades como temperança, generosidade, grandeza de alma e outras 

similares. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.  

a) I e II.    

b) II e IV.    

c) III e IV.    

d) I, II e III.    

e) I, III e IV. 
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9. Leia o texto a seguir. 

 

Platão, em A República, tem como objetivo principal investigar a natureza da justiça, inerente à alma, 

que, por sua vez, manifesta-se como protótipo do Estado ideal. Os fundamentos do pensamento ético-

político de Platão decorrem de uma correlação estrutural com constituição tripartite da alma humana. 

Assim, concebe uma organização social ideal que permite assegurar a justiça. Com base neste 

contexto, o foco da crítica às narrativas poéticas, nos livros II e III, recai sobre a cidade e o tema 

fundamental da educação dos governantes. 

No Livro X, na perspectiva da defesa de seu projeto ético-político para a cidade fundamentada em um 

logos crítico e reflexivo que redimensiona o papel da poesia, o foco desta crítica se desloca para o 

indivíduo ressaltando a relação com a alma, compreendida em três partes separadas, segundo Platão: 

a racional, a apetitiva e a irascível. 

 

Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter mimético das narrativas poéticas e sua relação com 

a alma humana, é correto afirmar:  

a) A parte racional da alma humana, considerada superior e responsável pela capacidade de pensar, 

é elevada pela natureza mimética da poesia à contemplação do Bem.    

b) O uso da mímesis nas narrativas poéticas para controlar e dominar a parte irascível da alma é 

considerado excelente prática propedêutica na formação ética do cidadão.    

c) A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade e sabedoria, deve ser incorporada ao 

Estado ideal que se pretende fundar.    

d) O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula, na alma humana, 

os elementos irracionais: os instintos e as paixões.    

e) A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos das narrativas poéticas permite ao 

indivíduo alcançar a visão das coisas como realmente são.   

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Platão acreditava que a massa popular era incapaz de governar por não ser capaz de refletir e guiado pelas 

paixões. Atualmente,em nosso sistema democrático,podemos eleger pessoas de qualquer nicho social. 

Redija um parágrafo para concordar ou discordar do argumento platônico exposto abaixo. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

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

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

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

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

2. d 

Toda filosofia política platônica se constrói a partir dos paralelos entre a alma ideal e a cidade ideal. De 

fato, antes de ser uma virtude da sociedade, a justiça é uma virtude do indivíduo, que lhe permite ordenar 

sua alma, de modo que cada uma de suas partes cumpra a sua respectiva tarefa, para o bem do todo. 

 

3. c 

Segundo Platão, a democracia é o pior de todos os regimes políticos, pois, ao invés de se pautar por 

critérios de virtude e sabedoria, concede poder a todas pessoas, inclusive àquelas sem a menor 

competência para isso: é a tirania da maioria. Numa república, no sentido moderno do termo, esta 

participação popular é regulada e limitada por meio de normas impessoais. 

 

4. e 

Como, para Platão, o poder não deve ser dado a todos, mas apenas para quem tem conhecimento e 

capacidade para exercê-lo, o governo deveria caber idealmente aos filósofos. 

 

5. e 

Na pólis ideal de Platão, a sociedade seria dividida em três classes, cada uma responsável pela realização 

de uma tarefa específica: a manutenção da subsistência da sociedade, a defesa da sociedade e o governo 

da sociedade. Os filósofos, pautados pelo conhecimento da Ideia do Bem, de que apenas eles dispõem, 

teriam o último papel e receberiam para isto uma formação adequada, vivendo também um tipo de vida 

muito diferente daquele dos da classe dos trabalhadores: entre os filósofos não haveria nem propriedade 

privada nem casamento. 

 

6. d 

Segundo Platão, para exercer a sua nobre função de guardião da cidade, o filósofo deve ser devidamente 

preparado e isto de dupla maneira: pela educação da alma (música) e pela educação do corpo (ginástica). 

Como, porém, o filósofo é um homem dedicado ao conhecimento, a cuidado da alma deve sempre 

prevalecer sobre o do corpo, cabendo uma ginástica mais rigorosa aos guerreiros. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

Como se sabe, o pensamento político de Platão está diretamente ligado a sua teoria das Ideias. E o mito 

da caverna expressa muito bem isso. Tal como o prisioneiro que, libertando-se da caverna, volta depois 

para tentar guiar seus companheiros até à luz, assim também o filósofo, depois de libertar-

da sensibilidade e alcançar o conhecimento absoluto, deve guiar a sociedade. 

 

2. e 

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

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 
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direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

3. a 

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

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

e que podem tanto ser homens quanto mulheres. 

 

4. d 

Na pólis ideal platônica, caberia aos filósofos conhecer e governar, aos guerreiros proteger, e aos 

trabalhadores (artesãos e camponeses) promover a subsistência material da sociedade. 

 

5. b 

A pólis ideal de Platão é marcada por uma estratificação social muito rígida, sem qualquer possibilidade 

de mobilidade social, até pela posição social ser determinada por aptidões naturais. Nesta sociedade, o 

poder político, função mais nobre do corpo social, não é democraticamente concedido a todos, o que 

seria para Platão um absurdo, mas apenas aos filósofos. 

 

6. b 

Como, para Platão, o poder não deve ser dado a todos, mas apenas para quem tem conhecimento e 

capacidade para exercê-lo, o governo deveria caber idealmente aos filósofos. 

 

7. a 

Para Platão, a educação tem um caráter eminentemente político e social: trata-se de preparar filósofos e 

guerreiros, os quais têm funções específicas e que exigem formação diferenciada, para o reto uso da 

razão, o que não é fácil nem espontâneo, dado o poder do mundo sensível. 

 

8. b 

Segundo Platão, para exercer a sua nobre função de guardião da cidade, o filósofo deve ser devidamente 

preparado e isto de dupla maneira: pela educação da alma (música) e pela educação do corpo (ginástica). 

No caso da música, que não se restringe à música tal como entendemos hoje, mas que incluía na 

mentalidade grega todo tipo de arte, é importante salientar que seu propósito educativo é 

fundamentalmente ético: trata-se não de divertir, mas de promover, através da arte, virtudes e equilíbrio 

moral. 

 

9. d 

Ao refletir sobre como deveria ser a educação artística dos filósofos, Platão mostrou muita suspeitas em 

relação à poesia, em virtude desta tratar do falso e muitas das vezes do que é inadequado moralmente, 

podendo assim afastar os aprendizes da verdade e da virtude, dando vazão a instintos e impulsos 

irracionais. 
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Exercícios de Leis de 

Newton  incluindo fat 

22 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Muito bom dia, boa tarde, chegando uma boa noite! Vamos continuar nossos estudos sobre as leis de 

Newton, agora introduzindo e explorando a força de atrito. Então vamos lá trocar umas ideias! 

 

Atrito Dinâmico de Escorregamento 

As principais leis empíricas do atrito dinâmico de escorregamento são: 

 

1ª) A intensidade da força de atrito (Fat) é diretamente proporcional à intensidade da força normal (N) entre 

as superfícies secas em contato. 

𝐹𝑎𝑡𝑑𝑖𝑛
= 𝜇𝑑𝑖𝑛. 𝑁 

Obs.:  

µ = coeficiente de atrito dinâmico: não possui unidade de medida, pois é uma grandeza adimensional. 

 

2ª) A intensidade da força de atrito dinâmico é independente da área de contato das superfícies, dentro de 

amplos limites. 

  

Quanto ao coeficiente de atrito dinâmico (µdin), sabe-se que o seu valor depende da natureza (materiais) das 

superfícies em contato e do estado de polimento dessas superfícies. 

 

Alguns exemplos de valores médios de coeficientes de atrito dinâmico (µdin) de escorregamento: 

Materiais Coeficiente de atrito dinâmico (µdin) 

Gelo e aço 0,01 

Madeira 0,30 

Vidro 0,53 

 

 

Atrito Estático 
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Atenção! 

Quando não há deslizamento, não existe fórmula para calcular a Fat. Na situação de iminência de movimento, 

temos empiricamente: 

𝐹𝑎𝑡 𝑚á𝑥. = 𝜇𝑒 . 𝑁 
Onde 𝜇𝑒 é o coeficiente de atrito estático. 

 

Obs.: 

Gráfico Fat X F (Força solicitadora de movimento) 

 

 
 

Constata-se empiricamente que: 

-𝐹𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛. ≤ 𝐹𝑎𝑡 𝑚á𝑥. 

- 𝜇𝑑𝑖𝑛. ≤ 𝜇𝑒 (para o mesmo par de materiais). 

 

Obs.: 

Quando uma questão não faz distinção entre os coeficientes dinâmico e estático, supõe-se que eles sejam 

iguais para efeito prático: 

𝜇𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜇 
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Então, o diagrama Fat X F passa a ter o aspecto ilustrado abaixo: 

 
 

Obs.: 

A força de atrito motora 

Roda sem tração ou roda livre 

 
Roda com tração ou roda motriz 

 
 

Atenção! 

-Roda sem deslizar  atrito estático 

-Roda deslizando  atrito dinâmico 

 

Obs.: 

Determinação experimental do coeficiente de atrito estático 

 
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒: 
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𝜇𝑒 = 𝑡𝑔𝜃 =
𝑎

𝑏
 

 
𝑁 = 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝑓 = 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝜇 =
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃
= 𝑡𝑔𝜃 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio no quintal de 

casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso  atitude ecoprática 

que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. 

 

O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de 

a) atrito. 

b) empuxo. 

c) pressão. 

d) viscosidade. 

e) condutibilidade. 

 

2. Supondo-se que 90% da população mundial saísse em passeata, ao mesmo tempo, caminhando em 

direção ao leste, tal deslocamento poderia contribuir para 

a) uma diminuição na velocidade de rotação da Terra. 

b) uma diminuição na distância entre a Terra e a Lua. 

c) uma diminuição no valor da aceleração da gravidade da Terra. 

d) um aumento na aceleração centrípeta na linha do Equador da Terra. 

e) um aumento na intensidade do campo magnético da Terra. 

 

3. Considere um automóvel com tração dianteira movendo-se aceleradamente para a frente. As rodas 

dianteiras e traseiras sofrem forças de atrito respectivamente para: 

a) frente e frente. 

b) frente e trás. 

c) trás e frente. 

d) trás e trás. 

e) frente e não sofrem atrito. 

 

4. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma 

pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em 

seus pés.  

 

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada 

no texto? 

a) perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

b) paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. 

c) paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

d) horizontal e no mesmo sentido do movimento. 

e) vertical e sentido para cima. 
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5. Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 

1, e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um 

funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda 

apoiada na esteira que continua rolando, conforme a figura 2. 

 

 
No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida 

parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa 

está corretamente representada na alternativa. 

 
 

6. -

veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não 

havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a 

força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática, e seu valor máximo é sempre maior que a força 

de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é µe = 0,80 e o cinético vale 

µc = 0,60. Sendo g = 10 m/s² e a massa do carro m = 1200 kg, o módulo da força de atrito estático 

máxima e a força de atrito cinético são, respectivamente, iguais a 

a) 1200 N e 12000 N 

b) 12000 N e 120 N 

c) 20000 N e 15000 N 

d) 9600 N e 7200 N 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

1. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax 

e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do 

seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os 

testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os 

ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da 

desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões 

dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. 

O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. 
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Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

2. Antes da Jabulani, a famosa bola da Copa do Mundo de 2010, não se discutia a bola, mas sim quem a 

chutava. O jogador Roberto Carlos ficou conhecido por seus gols com fortes chutes de longa distância 

e efeitos imponderáveis. Um dos seus mais famosos gols no Tornei da França de 1997, no jogo entre as 

seleções brasileira e francesa quando, com um chute de bola parada a 35 metros das traves, a bola 

passou a mais de 1 metro à direita do último homem da barreira, parecendo que ia para fora, quando 

mudou de trajetória e entrou com violência no canto do gol. A figura ilustra a cobrança de falta, vista 

de cima, que resultou no gol de Roberto Carlos. 

 

 
Suponha que na Copa de 2210, a humanidade tenha desenvolvido tecnologia suficiente para realizar a 

primeira Copa do Mundo na superfície da Lua, e um atleta cobre falta da mesma forma como Roberto 

Carlos, na França em 1997. 

 

Assinale a alternativa que representa a trajetória da bola nesse novo contexto. 
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3. Uma moeda está deitada, em cima de uma folha de papel, que está em cima de uma mesa horizontal. 

Alguém lhe diz que, se você puxar a folha de papel, a moeda vai escorregar e ficar sobre a mesa. Pode-

se afirmar que  isso  

a) sempre acontece porque, de acordo com o princípio da inércia, a moeda tende a manter-se na 

mesma posição em relação a um referencial fixo na mesa. 

b) sempre acontece porque a força aplicada à moeda, transmitida pelo atrito com a folha de papel, 

é sempre menor que a força aplicada à folha de papel. 

c) só acontece se o módulo da força de atrito estático máxima entre a moeda e o papel for maior que 

o produto da massa da moeda pela aceleração do papel. 

d) só acontece se o módulo da força de atrito estático máxima entre a moeda e o papel for menor 

que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel. 

e) só acontece se o coeficiente de atrito estático entre a folha de papel e a moeda for menor que o 

coeficiente de atrito estático entre a folha de papel e a mesa. 

 

4. Uma locomotiva de massa M está ligada a um vagão de massa 2M/3, ambos sobre os trilhos horizontais 

e retilíneos. O coeficiente de atrito estático entre as rodas da locomotiva e os trilhos é µ, e todas as 

demais fontes de atritos podem ser desprezadas. Ao se por a locomotiva em movimento, sem que suas 

rodas patinem sobre os trilhos, a máxima aceleração que ela pode imprimir ao sistema formado por ela 

e pelo vagão vale: 

a) 3µg/5 

b) 2µg/3 

c) µg 

d) 3µg/2 

e) 5µg/3 

 

5. Um carrinho pode mover-se sobre uma mesa horizontal. Puxa-se o carrinho por meio de uma corda e 

mede-se a sua aceleração. 

Ao mesmo tempo, um dinamômetro D intercalado na corda permite medir a força correspondente 

exercida pela corda, como mostra a figura 1. Numa série de experiências, obteve-se o gráfico da figura 

2 que representa a aceleração a em função da força F medida pelo dinamômetro. Essa curva, 

extrapolada para baixo, não passa pela origem. Ocorreu isso, porque se desprezou 
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a) a massa do carrinho. 

b) o atrito entre o carrinho e a mesa. 

c) o peso do carrinho. 

d) a força normal que a mesa exerce sobre o carrinho. 

e) a força que o carrinho exerce sobre a corda. 

 

6. No estudo do atrito, podemos observar que ele oferece vantagens e desvantagens. Assinale a única 

alternativa que descreve uma situação de desvantagem 

a) Possibilita a locomoção de carros e pessoas devido à aderência dos pneus e pés ao solo. 

b) Necessidade de maior quantidade de energia para movimentar maquinários, o que é consequência 

da necessidade de menor força para qualquer movimento. 

c) Possibilita que veículos sofram o processo de frenagem. 

d) Responsável direto pelo funcionamento de máquinas acionadas através de correias. 

e) Permite o desgaste de grafite para a escrita em superfícies de papel. 

 

7. Em uma superfície horizontal, uma caixa é arrastada para a direita, sob a ação de uma força constante 

F e de uma força de atrito Fat conforme a figura. 

 

 
 

Considere essa situação, a alternativa correta é 

 
 

8. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir 

o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando 

estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito 

cinético.   

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão p 

aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:  

a)   
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b)   

c)   

d)   

e)   

 

9. O sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideias, permanece em repouso graças à força 

de atrito entre o corpo de 10 kg e a superfície de apoio. Podemos afirmar que o valor da força de atrito 

é: 

 

 
a) 20 N 

b) 10 N 

c) 100 N 

d) 60 N 

e) 40 N 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Uma brincadeira bastante conhecida da população em geral é o cabo de guerra. Consiste em duas 

pessoas ou equipes puxarem uma corda em sentidos opostos visando provocar o deslocamento do 

time rival e por consequência o cruzamento de uma linha central que separa os competidores. 

Nota: considere a corda ideal. 
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É correto afirmar que 

a) caso João se consagre vencedor, a força exercida por ele sobre a corda será maior que a força 

exercida por Chico. 

b) caso João tenha massa maior que a de Chico, levará vantagem, já que o atrito a que cada 

competidor está submetido depende do seu peso. 

c) sapatos com cravos favorecerão o competidor que usá-los, independente do terreno. 

d) o atrito a que João está submetido aponta para a direita. 

e) caso a tração ao longo da corda seja a mesma, a competição resultará em empate. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

As ranhuras tornam o piso mais áspero, aumentando o coeficiente de atrito. 

 

2. a 

o atrito cria uma força de mesma intensidade, na mesma direção e em sentido contrário, permitindo-nos 

ir para frente. 

Sabendo que a Terra gira no sentido de Oeste para Leste, se 90% da população mundial estivesse 

Terra para Oeste, isto é, no sentido contrário à sua rotação, 

ocasionado uma diminuição em sua velocidade de rotação. 

 

3. b 

Considere a interação da roda dianteira com o solo, ilustrada na figura 1: 

 

atrito Fat sobre o solo, conforme figura 1. 

Pela lei de ação e reação, o solo atuará sobre a roda com uma força de atrito  Fat, de mesmo módulo, 

mesma direção e sentido contrário. 

Logo, a força de atrito sobre a r  

 

Considere agora a interação da roda traseira com o solo, ilustrada na figura 2: 

 
A roda traseira está sendo conduzida pelo chassi do automóvel para frente e, devido à sua interação com 

ra frente com uma força Fat, conforme indicado a figura 2. 

Pela lei de ação e reação, o solo atuará sobre a roda traseira com uma força de atrito de mesmo módulo 

e mesma direção  Fat, mas de sentido contrário, como indicado na figura 2. 

Logo, a força de a  
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4. c 

Quando a pessoa anda, ela aplica no solo uma força de atrito horizontal para trás. Pelo princípio de ação 

e reação, o solo aplica nos pés da pessoa uma reação, para frente (no sentido do movimento), paralela 

ao solo. 

 

5. c 

As componentes da força �⃗� que a esteira exerce na caixa são a normal �⃗⃗⃗� e a de atrito �⃗�𝑎𝑡, conforme 

mostra a figura. 

 
 

6. d 

a força que a pista exerce no veículo tem duas componentes: normal e atrito. 

Supondo que a frenagem ocorra em pista horizontal, a componente �⃗⃗⃗� da força que a pista aplica no 

veículo tem intensidade igual a do seu peso �⃗⃗�. 

N = P = mg = 12000 N 

A componente de atrito estático máxima: Fat máx. = µeN = 0,8(12000) = 9600 N 

A componente de atrito cinético: Fat cin = µcN = 0,6(12000) = 7200 N 

 

Exercícios para casa 

 

1. b 

Pelo gráfico, o cinto que apresentar o menor valor de amplitude para a aceleração, será o mais seguro. 

No caso, é o cinto 2 que oferece essa condição segura. 

 

2. c 

Como a Lua é desprovida de atmosfera, não haveria interação da bola com o ar. Não ocorreria o efeito 

Magnus, responsável pelo desvio da trajetória na direção horizontal quando a bola é chutada com o lado 

externo ou interno do pé, ganhando rotação. Então, vista de cima, sua trajetória seria retilínea. 

 

3. d 

Quando o papel é puxado para frente, a tendência da moeda é escorregar para trás em relação ao papel 

e, por isso, ela recebe do papel uma força de atrito dirigido para frente que faz o papel de força resultante 

que vai acelerá-la. 

 
Para que a moeda não escorregue (atrito estático) devemos ter: 

𝐹𝑎𝑡 ≤ 𝜇𝑒𝑁 
𝑚𝑎 ≤ 𝜇𝑒𝑚𝑔 
𝑎 ≤ 𝜇𝑒𝑔 
𝑎𝑚á𝑥. = 𝜇𝑒𝑔 

Se a aceleração do papel tiver módulo menor ou igual a µeg, a moeda não escorrega, acompanhando 

o papel. Somente na caso de a aceleração do papel ter módulo superior a µeg é que a moeda vai 

escorregar em relação ao papel. 
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4. a 

Como só há a força de atrito atuante sobre o sistema locomotiva-vagão, ela é a força resultante, isto é, 

𝐹𝑎𝑡 = 𝑚𝑎, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 = (𝑀 +
2𝑀

3
) 

Como a força de atrito só atua nas rodas da locomotiva, temos que: 

𝜇𝑁𝑙𝑜𝑐𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎 =
5𝑀

3
𝑎 

𝜇𝑀𝑔 =
5𝑀

3
𝑎 

𝑎 =
3

5
𝜇𝑔 

 

5. b 

Observação: o enunciado é impreciso. No final do texto deveria estar redigido: 

 

Sendo m a massa do carrinho e Fat a intensidade da força de atrito, da segunda lei de Newton: 

F  Fat = ma  a = ( F  Fat ) / m  

𝑎 =
1

𝑚
𝐹 −

1

𝑚
𝐹𝑎𝑡 

O gráfico dessa expressão, a = f(m), é uma reta de coeficiente angular igual a 1 / m e coeficiente linear -

Fat / m, conforme mostra a figura. 

 
Se a força de atrito fosse desprezível, o coeficiente linear seria nulo e o gráfico seria uma reta passando 

pela origem. 

 

6. b 

Na movimentação de maquinários o atrito age como força resistiva dissipando energia mecânica. 

 

7. d 

Se a caixa está em movimento retilíneo, temos as seguintes hipóteses: 

1ª  F > Fat  aceleração não nula, no mesmo sentido do movimento, que é acelerado. 

2ª  F = Fat  aceleração nula  movimento uniforme. (portanto, letra D é a resposta). 

3ª  F < Fat  aceleração não nula, em sentido oposto ao do movimento, que é retardado. 

 

8. a 

Quando o carro não é provido de freios ABS, até um determinado valor de pressão no pedal, a força de 

atrito é crescente, até atingir o valor máximo (Fat máx.); a partir desse valor de pressão, as rodas travam, e 

a força de atrito passo a ser cinética (Fat cinética), constante. Como o coeficiente de atrito cinético é menor 

que o estático, a força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático máxima. 

Para o carro com freios ABS, no limite de travar, quando a força de atrito atinge o valor máximo (Fat máx.), 

as rodas são liberadas, diminuindo ligeiramente o valor da força de atrito, que novamente aumenta até o 

limite de travar e, assim, sucessivamente, mesmo que aumente a pressão nos pedais. 

 

9. a 
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Fat + TA = TC => Fat + 40 = 60 => Fat = 20 N 

 

 

Questão Contexto 
 

b 

 

A força de atrito máxima sobre cada um deles: 

 
Como João está em equilíbrio, a intensidade da força de atrito entre seus pés e o solo é igual à da força que 

ele aplica na corda (ou que a corda aplica nele). Essa mesma intensidade é transmitida até a outra 

extremidade em que está Chico. Sendo essa tração de maior intensidade que a da força de atrito aplicada 

em Chico, ele entra em movimento, perdendo a disputa. 
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Reconstrução do Leste Europeu pós 

Guerra Fria 

19 

mar 
 

RESUMO   
 

 

No início do século XX vivia-se o conflito sobre quem dominaria o mundo, isso porque com a 

Segunda Revolução Industrial os países buscavam a expansão de seus mercados, o que culminou na 

Primeira Guerra Mundial e o revanchismo alemão levou à Segunda Guerra Mundial. 

Contextualizando espacialmente, pode-se dizer que a Segunda Guerra mundial se concentrou no 

território alemão expandindo para leste e oeste. Com o fim deste conflito várias potências estavam 

destruídas, necessitando de reconstrução, sem condições de serem potências e por sua vez de competir 

com os EUA e alcançar a liderança mundial. 

Nesse momento apenas EUA e URSS eram as potências capazes de disputar este papel, pois 

reuniam as condições favoráveis para tal feito, tais como uma malha industrial, poder político e força 

militar. Contudo o questionamento era qual destas potências ocuparia o lugar na liderança mundial. 

A denominada Velha Ordem Mundial refere-se ao período de ocorrência da chamada Guerra Fria, 

no pós Segunda Guerra Mundial, onde falava-se em mundo bipolar caracterizado por ter EUA e URSS em 

lados opostos e defendendo ideologias diferentes (capitalismo e socialismo). 

Marcada pelas disputas indiretas  corrida armamentista, corrida espacial e a busca por áreas de 

influência -, a Guerra Fria representou um grande gasto para a URSS e para os EUA, o que culminou na crise 

soviética e transformação de indústrias bélicas norte americanas em centros de pesquisa, o que o fez 

chegar à Terceira Revolução Industrial. 

Tentando resolver o seu quadro interno, a URSS, sob a liderança de Gorbatchev (1985-1991), se 

utilizou da Glasnost (reestruturação política) e da Perestroika (reestruturação econômica), porém estas 

iniciativas não deram certo, pois a URSS era marcada pelo excesso de centralismo e pela limitação da 

produtividade, focada principalmente no setor armamentista, cenário este que divergia do avanço 

alcançado pelos EUA. 

Neste sentido, com a não eficiência das reformas propostas, a população começa a reivindicar uma 

certa liberdade a partir do discurso nacionalista. As nacionalidades que compunham a URSS começar a ver 

a autonomia como um caminho para se alcançar o desenvolvimento, colocando em discussão a unidade 

soviética. Estas nacionalidades compõem o chamado Leste Europeu. 

O Leste Europeu consiste em uma área compreendida entre o continente asiático e a Europa 

Ocidental, sendo uma área pela qual muitos fluxos populacionais passaram, deixando assim marcas 

culturais, sociais e outras neste espaço. Atualmente, tem sido vista como a porta de entrada de muitos 

refugiados que objetivam chegar à Europa central ou ocidental. 

Em 1991 a URSS chega ao fim e sua fragmentação leva à emergência de outras nacionalidades 

autônomas. Cabe destacar que as transformações internas nos países do Leste Europeu, que antes 

integravam à URSS, se deram de formas diversificadas. Na Romênia, por exemplo, a autonomia foi 

conquistada de forma radical, com a morte dos governantes, já na Polônia se deu de forma mais branda 

através de manifestações. Outro exemplo é a Iugoslávia, que passou por um processo de desintegração 

marcado por violentos conflitos étnicos resultando em uma instabilidade política e econômicas na região. 

Ou seja, no fim da década de 80 e início da década de 1990, os países do Leste Europeu, que eram 

socialistas, passaram por uma alteração política e econômica se alinhando ao capitalismo a partir da 

associação à CEI (Comunidade dos Estados Independentes). 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

1. Com a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como consequência do 

colapso do modelo socialista, que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de 

apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e outros países da ex-URSS. O nome dado a essa 

associação foi: 

a) Organização do Tratado do Atlântico Norte 

b) Associação Progressista do Leste Europeu 

c) Pacto de Varsóvia 

d) Comunidade dos Estados Independentes 

e) Fundo Monetário Internacional 
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2. Em 1991, a guerra civil na República Federativa da Iugoslávia iniciou-se com alguns conflitos na 

Croácia e na Eslovênia. Em 1992, as lutas ocorreram na Bósnia-Herzegovina, estendendo-se até 

dezembro de 1995. Recentemente, elas atingiram a província de Kosovo, na República Sérvia. Para a 

ocorrência de todos esses conflitos, contribuiu o (a): 

a) colapso dos regimes socialistas no Leste Europeu, o que provocou abalos na unidade política das 

províncias balcânicas, criando condições para que emergissem as diferenças étnicas, culturais e 

religiosas. 

b) interferência das nações europeias participantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) para evitar que os conflitos locais da região balcânica tivessem o apoio dos países 

signatários do Pacto de Varsóvia. 

c) processo de globalização, que acelerou a modernização industrial dos países participantes da 

União Europeia (UE), causando desemprego, o que poderia ser resolvido com o crescimento dos 

exércitos regulares. 

d) origem histórica dos povos eslavos, que buscavam uma forma de reconstruir o Império Otomano, 

desfeito autoritariamente pelo Acordo de Potsdam e pela Conferência de Yalta após a Segunda 

Guerra Mundial. 

 

3. TROPAS RUSSAS AVANÇAM NA CHECHÊNIA  

Tropas terrestres da Rússia começaram ontem a avançar sobre a Chechênia e ocuparam cinco 

pequenas cidades do Norte da república separatista. (...)  

Além da ofensiva militar, a Rússia ataca a Chechênia no terreno político. O primeiro ministro russo, 

Vladimir Putín, anunciou que não reconhecia mais a legitimidade do presidente checheno.  
("O Globo", 02/10/99) 

  

Os conflitos de caráter nacionalista que hoje se verificam na antiga URSS estão relacionados ao 

desmantelamento do antigo mundo comunista soviético. Um dos fatores que contribuiu para 

acelerar a crise da URSS foi:  

a) falta de apoio do Ocidente às mudanças de Mikhail Gorbachev  

b) implementação da indústria de bens de consumo por Boris Yeltsin  

c) tentativa do golpe militar conservador de 1991 contra Boris Yeltsin  

d) o processo de reformas políticas e econômicas de Mikhail Gorbachev 

 

4. "BÓSNIA-HERZEGOVINA, abril de 1992. Nessa ex-república iugoslava, que declarara sua 

independência em março de 1992, se travou nos três anos seguintes a mais sangrenta das recentes 

guerras balcânicas. Sérvios (cristãos ortodoxos) e croatas (católicos) lutaram para ampliar seus 

domínios, em detrimento dos muçulmanos bósnios. Uma das mais cruéis faces dessa guerra foi o 

implacável cerco sérvio à capital da Bósnia, Sarajevo. Franco-atiradores sérvios, postados nas 

montanhas em torno da cidade, alvejaram civis indefesos nas ruas."  
("O Globo", 02/04/2001.)  

O texto ressalta que a disputa nacionalista na ex-república da Iugoslávia apresenta o seguinte traço 

dominante:  

a) presença da questão religiosa nos conflitos regionais.  

b) predomínio de milícias no lugar de exércitos regulares.  

c) infiltração de grupos religiosos estrangeiros nos confrontos.  

d) participação da população civil nos enfrentamentos armados. 

 

5. O ano de 1989 representou o ápice da crise do socialismo real.  Considerando-se os desdobramentos 

dos acontecimentos desse ano, é CORRETO afirmar que,  

a) na Alemanha, apesar da queda do Muro de Berlim, a reunificação foi adiada, em razão do enorme 

desequilíbrio econômico e social entre as regiões oriental e ocidental.  

b) na China, se iniciou um processo de reforma do Estado que possibilitou a democratização das 

estruturas de poder pela adoção do pluripartidarismo, de eleições livres e da abertura da 

imprensa.  

c) na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia e na Romênia, os governos foram derrubados e 

reformas políticas e econômicas liberalizantes começaram a ser adotadas.  

d) na Tchecoslováquia, na Hungria e na Romênia, se iniciaram movimentos de reforma do Estado em 

direção à construção de um novo socialismo, mais humanista e pluralista. 
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6.  

 
 

A charge apresentada anteriormente: 

I. caracteriza os problemas de ordem étnico-territorial na Europa dos Bálcãs, que refletem as 

seculares disputas numa região dominada pelos sérvios no último século. 

II. representa o conflito entre as identidades nacionais na Europa, reforçado pelo desmonte dos 

Estados socialistas no Leste Europeu na última década do século XX. 

III. exemplifica a causa típica dos conflitos que assolaram os Bálcãs, principalmente após a Guerra 

Fria, quando os sérvios espalhados por outros territórios da antiga Iugoslávia lutavam pela 

manutenção da sua hegemonia na região. 

 

Das afirmações anteriores, está(ão) CORRETA(S) 

a) apenas a I. 

b) apenas a II. 

c) apenas a III. 

d) apenas a I e a II. 

e) todas. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. A prisão do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, em junho de 2001, foi mais um capítulo dos 

intensos conflitos separatistas e étnicos que eclodiram na Europa durante a década de 90 do século 

XX. Um dos elementos que contribuíram para a emergência desses conflitos foi 

a) a intensificação do processo de repressão aos cultos religiosos por parte do governo central de 

Moscou. 

b) a entrada da Iugoslávia na OTAN, contrariando os interesses militares do bloco socialista na 

Europa. 

c) a formalização da União Europeia, contrariando interesses da Iugoslávia e da Sérvia. 

d) o fim da URSS, ampliando a autonomia das antigas repúblicas soviéticas. 

e) as disputas por terra entre colonos judeus e separatistas sérvios em território iugoslavo. 

 

2. Os conflitos registrados no Leste Europeu ao longo da década de 1990 diminuíram no início do 

século XXI devido 

a) ao ingresso dos ex-países socialistas na União Europeia. 

b) à presença militar da OTAN nas antigas economias socialistas. 

c) ao fim dos ódios religiosos entre muçulmanos e cristãos na Bósnia. 

d) à campanha em prol da paz difundida por organizações da sociedade civil. 

e) à retirada das tropas ocidentais de Kosovo, após a condenação de Milosevic. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Cc224lLr7ko/VeKB0ueMlnI/AAAAAAAACV4/GzLaowJeBNI/s1600/charge1.PNG
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3. Mais de uma década após a queda do Muro de Berlim em 1989, novas fronteiras políticas, estratégicas 

e econômicas vêm sendo delineadas na Europa. As afirmações abaixo revelam qual foi o movimento 

dessas fronteiras no pós Guerra Fria, EXCETO: 

a) a extinção da fronteira estratégica da Cortina de Ferro permitidiu a expansão de estruturas do 

bloco ocidental para os territórios do antigo bloco soviético. 

b) o alargamento do bloco ocidental europeu significou, por sua vez, o aprofundamento da 

influência estratégica norte-americana na Europa. 

c) Ucrânia e Belarus, integrantes da Comunidade dos Estados Independentes, funcionaram como 

uma faixa estratégica entre o bloco ocidental e a Rússia. 

d) o espaço Centro-Europeu foi reconstituído pelos investimentos alemães em países ex-socialistas 

como a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, além de outros. 

e) após sua integração formal à Comunidade dos Estados Independentes, os Estados Bálticos, por 

intermédio da Polônia, estreitaram relações com a Europa Central. 

 

4. Com a queda do Muro de Berlim (1989), o colapso dos regimes comunistas do Leste Europeu e o fim 

da U.R.S.S. (1991), a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) deparou com uma crise de 

objetivos que a levou a atuar militarmente, depois da década de 90, em algumas regiões do mundo, 

conforme os exemplos abaixo. 

I. 1995  Intervenção militar e manutenção da paz na Bósnia-Herzegovina. 

II. 1999  Intervenção militar e manutenção da paz em Kosovo. 

III. 2003  Comando da força internacional que atua em Cabul (Afeganistão). 

IV. 2003  Intervenção militar, com a justificativa de destruir o arsenal bélico no Iraque. 

 

Estão corretos: 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas I, III e IV. 

c) apenas II, III e IV. 

d) apenas I e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

2. A divisão territorial da ex-Iugoslávia originou seis novos países. Assinale a alternativa que 

contém o nome destes países e sua localização geográfica. 

a) República Tcheca, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Sérvia, Montenegro; Europa do Sul. 

b) Albânia, Macedônia, Bósnia, Croácia, Sérvia, Montenegro; Europa Ocidental. 

c) Romênia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro; Europa do Norte. 

d) Bósnia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro; Europa Oriental. 

e) Bulgária, Bósnia, Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Montenegro; Europa Mediterrânea. 

 

3. Referindo-se às ex-repúblicas que decidiram ficar de fora da CEI, como elas são conhecidas 

a) Repúblicas Ibéricas 

b) Repúblicas Balcânicas 

c) Repúblicas Bálticas 

d) Repúblicas do Cáucaso 

e) Repúblicas de Weimar 

 

4. Sobre o fim da Guerra Fria e o consequente processo de modernização das ex-repúblicas soviéticas, 

marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. 

(    ) Com a queda do muro de Berlim, a União Soviética tornou-se mais forte geopoliticamente, 

dividindo com os Estados Unidos a posição de potência mundial. 

(    ) O período de economia planificada preparou os países da ex-União Soviética para o cenário 

econômico e mundial do fim do século XX. 

(    ) Fim da economia planificada, adoção de modelos democráticos nos países do leste europeu e 

fim da aliança militar socialista foram consequências do final da Guerra Fria que se desdobraram 

na formação de novos territórios. 
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A sequência correta é: 

a) F  V  V. 

b) V  V  F. 

c) F  F  V. 

d) V  F  V. 

e) F  V  F. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Países do leste europeu rejeitam cotas de refugiados 

Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia rejeitaram as cotas de migrantes que UE deseja impor 

Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia, reunidos em Praga, rejeitam as cotas de migrantes que 

União Europeia (UE) deseja impor, anunciou o ministro tcheco das Relações Exteriores, Lubomir Zaoralek.7 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/paises-do-leste-europeu-rejeitam-cotas-de-refugiados/. Acesso em: 26 de 

fev 2018. 

Os países do Leste Europeu, que possuem uma origem socialista, atualmente têm apresentado resistência 

para a aceitação dos inúmeros refugiados que vêm de áreas de conflitos. Discorra sobre uma razão para 

esta resistência. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

A Comunidades dos Estados Independentes ou CEI foi criada 1991, pelo do acordo de Minsk, a partir 

da reunião de 11 das 15 ex-repúblicas soviéticas. A criação da CEI teve como um dos principais 

objetivos manter os laços e as relações de cooperação entre os novos países que se tornaram 

independentes da União Soviética, porém com forte influência do país mais poderoso do bloco, a 

Rússia. 

 

2. a 

Todos os conflitos citados exemplificam o cenário do Leste Europeu no pós Guerra Fria, onde 

disputas nacionalistas internas emergiram nas nações que compunham a URSS. 

 

3. d 

Em um contexto de final da Guerra Fria, disputa ideológica entre EUA e URSS, o bloco socialista era 

liderado por Mikhail Gorbachev que propôs uma reforma econômica (Perestroika) e uma reforma 

política (Glasnost) como forma de reverter o atraso econômico e atender as reinvindicações 

populares por democracia na URSS. Contudo, essas medidas não foram suficientes, o que levou à 

emergência de conflitos nacionalistas. 

 

4. a 

A Guerra da Bósnia aconteceu entre 1992 e 1995, durante o processo de fragmentação da antiga 

Iugoslávia. Esse foi o maior conflito ocorrido em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. 

Esse conflito foi consequência da intolerância causada por diferenças étnicas e religiosas que 

existiam historicamente na região. 

 

5. c 

Com a proximidade do fim da Guerra Fria e declínio do socialismo, muitos países do Leste Europeu 

buscaram se integrar ao sistema capitalista a partir da promoção de medidas que visavam tal objetivo. 

 

6. e 

Todas as afirmativas acimas estão corretas ao destacarem a questão dos conflitos étnicos iniciados no 

Leste Europeu no pós Guerra Fria e que se desdobraram em disputas por território. 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

Com o fim da URSS várias nações que integravam a união socialista buscaram a sua autonomia e 

alinhamento junto ao sistema e às nações capitalistas. 

 

2. a 

A maior parte dos países do Leste Europeu vêm a entrada na União Europeia como uma importante 

forma de acesso ao mercado e às relações políticas mundiais. Além disso, a participação no bloco 

garantiu a diminuição dos conflitos internos nestes países devido à força militar e destaque nas 

negociações políticas que a EU possui. 

 

3. e 

A opção incorreta é a que aborda os países bálticos, pois estes nunca fizeram parte da CEI, assim 

como a Polônia. 

 



 

 
G

e
o

. 

4. a 

A única afirmativa incorreta é a IV pois a Guerra do Iraque, ocorrida em 2003, foi uma ação da OTAN, 

mesmo com a decisão tendo sido repudiada pela Rússia e vetada por esta no Conselho de Segurança 

da ONU, cujo objetivo era a busca por armas de destruição em massa (armas químicas e biológicas) 

especificamente. 

 

5. d 

A fragmentação da Iugoslávia, processo decorrente da guerra da Bósnia, deu origem à 6 novos países 

no Leste Europeu (ou Europa Oriental). 

 

6. c 

Repúblicas Bálticas refere-se ao grupo de países que não integra a CEI (Comunidade dos Estados 

Independentes), Lituânia, Letônia e Estônia. 

 

7. c 

As únicas afirmativas incorretas são a primeira e a segunda pois, respectivamente, com a queda do 

muro de Berlim houve a fragmentação da URSS e não o seu fortalecimento geopolítico, e não 

persistiu a ideia de bipolaridade junto com os EUA; e o socialismo não se fortaleceu no fim do século 

XX e, portanto, os países que adotavam este sistema antes deste período passaram por uma série de 

transformações para se adequarem ao novo contexto. 

 

Questão Contexto  

 

Dentre os exemplos que podem ser citados como causas da resistência dos países do Leste Europeu no 

recebimento de refugiados destacam-se, a pressão da sociedade destes países, principalmente as gerações 

mais antigas que vivenciaram a fragmentação da URSS que originou estes países, momento em que eram 

marcados por desemprego e inflação; e a vivência com o estrangeiro é relativamente recente a considerar 

que essas nações se tornaram autônomas e não mais socialistas recentemente. 
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História Medieval: Crise do Século 

XIV e suas consequências 
19 

mar 

 

 

RESUMO   
 

 

O fim da Idade Média foi causado por uma prolongada crise de fome, em conjunto com uma enorme 

epidemia de peste bubônica o que gerou inúmeras revoltas camponesas lançando a Europa feudalista em 

uma enorme desordem, esses acontecimentos levaram a uma enorme mudança dos paradigmas políticos do 

continente, o surgimento dos Estados Nacionais. 

 

Os estados modernos foram formados pela união de diversos senhores feudais unidos em torno do 

senhor mais poderoso que reestabeleceu a ordem nos feudos de seus vassalos emergindo como líder 

absoluto naquele território, esse movimento de reação da nobreza teve uma importante ajuda dos burgueses 

que tinham o interesse em terminar com as revoltas para retomar seus negócios. 

 

Portugal foi pioneiro em seu processo de unificação, que se consolidou a partir da Revolução de Avis. 

Os espanhóis, por outro lado, se consolidaram como Estados Nacionais posteriormente, por meio do 

casamento entre os reis católicos Fernando de Bragança e Isabel de Aragão. Ambos os países ibéricos 

formaram suas monarquias após a expulsão dos mouros de seus territórios, nas chamadas Guerras de 

Reconquista. 

 

A maioria dos Estados Nacionais que foram se construindo ao longo da Idade Moderna adotaram 

como forma de organização política o absolutismo monárquico. Esse sistema de governo se caracteriza pela 

concentração excessiva de poderes nas mãos do rei surgiu após a reunião de seus vassalos para superar os 

efeitos da crise do feudalismo. No entanto, esse poder não era ilimitado e se pautava, dentre outros, na 

manutenção de um exército forte e no apoio da nobreza e de grandes comerciantes. 

 

Além disso, surgiram pensadores que foram muito importantes para garantir a legitimidade dos reis 

absolutistas, como é o caso de Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, famoso filósofo inglês, 

por meio de sua obra Leviatã,  defendeu a manutenção das monarquias a partir do princípio de que os homens 

obedeciam a interesses particulares, o que geraria uma guerra constante. Nesse sentido, era necessário um 

poder superior que controlasse os homens e impedisse esse estado caótico. 

  

Jacques Bossuet ficou famoso por sua teoria do direito divino dos reis. Esse bispo francês defendia 

que o poder do monarca emanava de Deus. Dessa forma, o rei enquanto representante de Deus na Terra era 

infalível e inquestionável. Um dos maiores exemplos de reis absolutistas que temos é o de Luis XIV, rei francês 

que ficou conhecido como o Rei Sol. 

 
O Renascimento Artístico e Cultural e as Reformas Religiosas foram importantes movimentos que 

ocorreram na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Os renascimentos foram motivados pelo 

urbana com isso começa o processo de enriquecimento e amadurecimento político da burguesia que seria 

hegemônica no comando das nações anos mais tarde. 

 

A Reforma protestante foi uma resposta aos novos paradigmas lançados pelo Renascimento, como o 

Humanismo que valorizava o homem e suas ações. Assim o protestantismo acabou por servir nos moldes de 

um novo mundo que não seguia mais o modelo feudalista teocêntrico, mas ele crescia principalmente entre 

a rica burguesia que não queria mais ser condenada pelas suas cobranças de juros e por seu lucro. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Sobre as monarquias nacionais. Descreva as principais características políticas e econômicas desse 

processo entre os séculos XVI e XVII. 

 

2.  (...) O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e 

participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto; deve-

se acreditar que ele vê melhor, e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma 

disposição para a sedição.  
(Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Política tirada da Sagrada Escritura. 

apud Gustavo de Freitas, 900 textos e documentos de História)  

Com base no texto, assinale a alternativa correta.  

a) O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite da sua autoridade em relação aos homens. 

b) b) Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina e não admite nenhum tipo de oposição dos 

homens.  

c) Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas obrigações para 

com Deus.  

d) Os princípios de Bossuet defendem a soberania dos homens diante da autoridade divina dos reis. 

e) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre digno de sua 

função. 

 

3. A formação das Monarquias Nacionais na Europa, entre os séculos XV e XVIII, resultou da superação 

de antigas práticas feudais e do estabelecimento de novos princípios. A partir dessa afirmação, 

identifique uma dentre as práticas superadas e um novo princípio estabelecido 

 

4. Sob o ponto de vista político, todos os reis medievais ibéricos se consideravam herdeiros legítimos e 

descendentes dos antigos monarcas visigodos. Por isso, consideravam sua qualquer terra ganha aos 

-se por justa, até que fosse 

alcançado o objetivo último. Mais do que um conflito religioso, a Reconquista surgia a todos, na 

Europa cristã, como uma questão de herança. 
(Adaptado de Oliveira Marques. Breve História de Portugal. Lisboa: Presença, 2001. p. 72 73.) 

 

Sobre o fenômeno da Reconquista, é correto afirmar:  

a) Favoreceu o nascimento dos reinos ibéricos independentes. 

b) Promoveu a conversão em massa das populações muçulmanas para o cristianismo.  

c) Deslocou integralmente o interesse e a ação dos cruzados para a Península Ibérica.  

d) Fomentou a migração imediata dos muçulmanos para o norte da África.  

e) Encerrou a coexistência entre cristãos e muçulmanos no medievo ibérico. 

 

5.  -Estado no Mediterrâneo, o auge econômico do século 

seguinte traz consigo uma conjuntura muito favorável aos grandes Estados e mais ainda aos 

 
Fonte: Adaptado de Braudel, F. El Mediterráneo y o mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1976, vol 2, pp. 9-13 

Identifique dois exemplos de impérios territoriais mediterrâneos presentes na cena política e militar da 

primeira metade do século XVI e indique uma característica política ou religiosa de cada um deles. 

 

6. Na França de Luís XIV, o Estado dinástico atingiu maturidade e começou a evidenciar algumas de suas 

características clássicas: burocracia centralizada; proteção real para impor fidelidade; sistema de 

tributação universal, mas aplicado de maneira injusta; supressão da oposição política pelo uso do 

protecionismo ou, se necessário, da força e cultivo das artes e ciências como meio de aumentar o 

poderio e prestígios nacionais. Essas políticas permitiram à monarquia francesa alcançar estabilidade 

política, implantar um sistema uniforme de leis e canalizar a riqueza e os recursos nacionais a serviço 

do Estado como um todo.  
M. Perry, Civilização Ocidental  
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O texto apresenta características importantes a respeito do Antigo Regime (XV-XVIII). Dessa forma, é 

correto afirmar que tal período foi marcado pela tríade  

a) Iluminismo-mercantilismo-sociedade estamental.  

b) Absolutismo-liberalismo-sociedade estamental.  

c) Absolutismo-mercantilismo-sociedade estamental.  

d) Iluminismo-mercantilismo-sociedade sectária.  

e) Absolutismo-capitalismo monopolista-sociedade estamental. 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

1. O fim último, causa final e desígnio dos homens (...), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos 

sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais 

satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência 

á um poder visível capaz de os manter 

em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos (...). 
(Thomas Hobbes. Leviatã, 1651. In: Os pensadores, 1983.)  

 

De acordo com o texto,  

a) os homens são bons por natureza, mas a sociedade instiga a disputa e a competição entre eles. 

b) as sociedades dependem de pactos internos de funcionamento que diferenciem os homens bons 

dos maus.  

c) os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos, necessários para sua 

convivência.  

d) as guerras são consequências dos interesses dos Estados, preocupados em expandir seus domínios 

territoriais.  

e) os Estados controlam os homens, permitindo sua sobrevivência e o convívio social entre eles. 

 

 

2. Leia o fragmento. 

(...) entre os séculos XVII e XVIII ocorreram fatos na França que é preciso recordar. Entre 1660-1680, os 

poderes comunais são desmantelados; as prerrogativas militares, judiciais e fiscais são revogadas; os 

privilégios provinciais reduzidos. Durante a época do Cardeal Richelieu (1585-1642) aparece a 

específicos. A monarquia francesa é absoluta, ou pretende sê-lo. Sua autoridade legislativa e executiva 

e seus poderes impositivos, quase ilimitados, de uma forma geral são aceitos em todo o país. No 

intocáveis, de que gozam certas classes, corporações e indivíduos; e pela falta de uma fiscalização 

central dos amplos e heterogêneos corpos de funcionários. 
(Leon Pomer, O surgimento das nações. Apud Adhemar Marques et al, História Moderna através de textos)  

 

 

a) os camponeses e os pequenos proprietários urbanos eram isentos do pagamento de impostos em 

épocas de secas ou de guerras de grande porte.  

b) a burguesia ligada às transações financeiras com os espaços coloniais franceses não estava sujeita 

ao controle do Estado francês, pois atuava fora da Europa.  

c) a nobreza das províncias mais distantes de Paris estava desobrigada de defender militarmente a 

França em conflitos fora do território nacional.  

d) os grandes banqueiros e comerciantes não precisavam pagar os impostos devido a uma tradição 

relacionada à formação do Estado francês.  

e) o privilégio da nobreza que não pagava tributos ao Estado francês, condição que contribuiu para 

o agravamento das finanças do país na segunda metade do século XVIII. 
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3. Tenho insistido também que a monarquia deve ser atribuída exclusivamente aos varões, já que a 

ginecocracia vai contra a lei natural; esta deu aos homens a força, a prudência, as armas, o poder. A lei 

de Deus ordena explicitamente que a mulher se submeta ao homem, não só no governo de reinos e 

impérios, mas também na família. (...) Também a lei civil proíbe à mulher os cargos e ofícios próprios 

ao homem. (...) É extremamente perigoso que uma mulher ostente a soberania. (...) No caso de uma 

rainha que não contraia o matrimônio  caso de uma verdadeira ginecocracia , o Estado está exposto 

a graves perigos procedentes tanto dos estrangeiros como dos súditos, pois caso seja um povo 

generoso e de bom ânimo suportará mal que uma mulher exerça o poder. 
(Jean Bodin, Los seis libros de la republica. Edição espanhola de 1973, p. 224.)  

 

A citação extraída do livro do jurista francês Jean Bodin (1530-1596), publicado em 1576, refere-se ao 

exercício do poder soberano por mulheres, algo que seria contrário às leis da natureza, à lei de Deus e 

às leis civis, de acordo com o pensamento político da época. Contudo, uma importante monarca 

contemporânea a Bodin, Elizabeth Tudor, exerceu o poder político em condições adversas e muitas 

vezes ameaçadoras à sua integridade física, e seu longo reinado foi considerado pelos historiadores 

afirmar:  

a) Durante o século XVI, o poder soberano das monarquias europeias foi enfraquecido, devido ao 

renascimento dos impérios e do papado.  

b) A lei sálica, presente nas constituições de alguns reinos europeus, permitia que as mulheres 

exercessem o poder soberano, e é contra essa lei que se coloca Jean Bodin.  

c) O conceito de poder soberano foi determinante para o exercício da tirania dos reis absolutistas no 

século XVI, que governaram sozinhos ao fechar os parlamentos.  

d) Elizabeth exerceu o poder soberano por tanto tempo porque aceitou dividi-lo com a Igreja 

Anglicana.  

e) O poder soberano de monarcas como Elizabeth se fundamentava no princípio de não reconhecer 

poder superior ao do rei, a não ser o poder divino. 

 

4. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se 

que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido 

que amado, quando haja de faltar uma das duas. Deve, todavia, o príncipe fazer-se temer de modo 

que, se não adquire amizade, evite ser odiado, porque pode muito bem ser ao mesmo tempo temido 

e não odiado; o que sempre conseguirá desde que respeite os bens dos seus concidadãos e dos seus 

súditos porque os homens esquecem mais depressa a morte do pai que a perda do patrimônio. Mas 

quando um príncipe está com os exércitos e tem uma multidão de soldados sob o seu comando, então 

é de todo necessário que não se importe de passar por cruel; porque sem esta fama não se mantém 

um exército unido, nem disposto a qualquer feito. 
O Príncipe, de Nicolau Maquiavel Adaptado de www.arqnet.pt  

 

Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento. Ele é considerado 

um dos fundadores do pensamento político moderno e suas ideias serviram de base para a constituição 

do Absolutismo monárquico. Identifique no texto duas práticas do Absolutismo monárquico. 

 

5. Morto o rei, em maio do mesmo ano, a república foi proclamada, o que dava a entender que as 

reivindicações dos niveladores estavam sendo atendidas, mas a revolução parou aí, e a sensação de 

traição foi virando certeza. A revolta dos niveladores malogrou.  

Além da fracassada tentativa dos Niveladores, o país conheceu também o movimento dos Escavadores, 

que, por meio da ação direta e pacífica, tentaram chegar a uma forma de comunismo agrário.  
(Paulo Miceli. As Revoluções Burguesas) 

O texto deve ser relacionado com:  

a) a Revolução Puritana, na Inglaterra;  

b) a Revolução Gloriosa, na Inglaterra;  

c) as Frondas, na França;  

d) a Revolução Francesa de 1789;  

e) a Revolução de 1830, na França. 

 

 

http://www.arqnet.pt/
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6. "A etiqueta foi, nos séculos do seu apogeu (do XV ao XVIII), minucioso cerimonial regendo a vida em 

sociedade: roupas, formas de tratamento, uso da linguagem, distribuição no espaço, tudo isso esteve 

determinado pela lei e pelo costume." 
Renato Janine Ribeiro. A etiqueta no Antigo Regime. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 7.  

 

O papel da etiqueta no Antigo Regime pode ser associado  

a) ao esforço da realeza para impedir a exposição pública da ostentação e da pompa que orientavam 

sua vida privada.  

b) à dinâmica política do Estado absolutista, em que os governantes deviam acolher no seu espaço 

privado representantes de todas as classes sociais.  

c) à disposição, natural na burguesia mercantil metropolitana, de buscar o luxo e a ostentação.  

d) à lógica hierarquizadora da sociedade, em que cada pessoa devia conhecer seu lugar, sua posição 

e seu papel social.  

e) ao papel regrador da sociedade, exercido pela Igreja Católica, que determinava o vestuário 

adequado dos fiéis. 

 

7. Leia o texto a seguir. 

É notório que os reis que deixaram boa memória, cada um no seu tempo, buscaram a maneira de 

acrescentar as suas rendas e fazendas, sem dano e prejuízo dos seus súditos, para sustentar o seu 

estado real, a boa governança dos seus reinos, bem como a guarda e conservação deles para a 

conquista e guerra.  
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Diversos de Castela. Livro 3, fólio 85. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. 

História da Idade Média: textos e testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. p. 256. [Adaptado].  

 

Escrito no século XV, o texto é parte de uma instrução régia de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. 

Ele revela, como aspecto característico das monarquias europeias centralizadas, a organização das 

finanças régias, 

a) considerando as despesas com a administração dos negócios militares.  

b) implementando uma política de favorecimento da burguesia emergente.  

c) estabelecendo uma remuneração à nobreza pelos serviços burocráticos.  

d) impondo o controle estatal às atividades econômicas privadas.  

e) justificando a intervenção na economia com base nos princípios de autossuficiência. 

 

 

8. Na Idade Média, a autoridade do rei existia, mas era relativamente fraca, pois o poder era exercido, 

efetivamente, pelo senhor feudal. Com a crise do feudalismo, o poder central vê sua importância 

aumentar. Os senhores foram se enfraquecendo, de forma lenta, com a perda de terras e servos. Nesse 

contexto, uma nova política se fortalece, tendo como característica básica a monarquia de direito 

divino. Essa nova política correspondeu ao surgimento do Estado  

a) absolutista  

b) constitucionalista  

c) neoliberal  

d) neocolonialista  

e) social-democrata 

 

 

9. 
 

(AQUINO et al. 1993, p.133). AQUINO, R. et al. História das sociedades: das sociedades modernas às sociedades atuais. 28. 

ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1993.  
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A canção popular, originária da Inglaterra do século XVIII, faz referência  

a) ao confisco das terras de criadores de aves e de gado bovino, para a implantação de oficinas de 

artesanato.  

b) à atuação de empresários e de burgueses junto à justiça inglesa, para desalojar os camponeses 

de suas terras.  

c) aos privilégios adquiridos pelos camponeses, que entregavam suas terras em troca de empregos 

no serviço público.  

d) à acumulação de capital pelos proprietários de fazendas de gado e vinhedos, alcançada com a 

ajuda do governo inglês.  

e) ao movimento de cercamento dos campos, com o objetivo de garantir pastagens para a criação 

de carneiros, cuja lã alimentaria as fábricas de tecidos. 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
  

 

A formação dos estados nacionais mudou a totalmente a geografia europeia, os nobres ao invés de divididos 

em vários feudos tinham agora um soberano único que governava por direito divino, essa foi a resposta 

natural da nobreza a sem dúvida o maior desafio posto em sua frente. 

 

a) Os portugueses foram os primeiros a se unificar em torno de um rei, sob qual circunstância os 

portugueses se unificaram. 

 

b) Qual a diferença do exemplo português para os outros estados europeus. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. Na Idade Moderna, o Ocidente europeu foi marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, 

tornando as monarquias centralizadas e soberanas, que passaram a controlar a sociedade de ordens e a 

estimular o dinamismo econômico comercial-colonial. Assim, a estruturação destes estados 

monárquicos absolutistas, ao monopolizar a força e a burocracia, constituiu-se na transformação política 

predominante da época. No poder real centravam-se todas as atividades, que incluíam a política 

econômica mercantilista, através do intervencionismo, estimulando a exploração colonial, a 

comercialização de especiarias provenientes da Ásia, enfim, apadrinhando a "Revolução Comercial" com 

o propósito de enriquecer a burguesia mercantil para fortalecer o seu próprio poder. 

 

Os soberanos europeus se focaram economicamente no comércio colonial que gerava um enorme lucro 

aos cofres públicos e aos burgueses e nobres envolvidos com o comércio colonial. 

 

2. b 

o poder divino era a melhor legitimidade de todas sendo que não se podia questionar o poder real já que 

nesse sentido seria questionar Deus. 

 

3. Século XV ao XVIII.  

 Práticas superadas:  

 ― economia agrícola e autossuficiente;  

 ― autonomia de feudos e cidades;  

 ― hierarquia social estamental;  

 ― poder pessoal do senhor feudal;  

 ― cultura teológica  subordinação à universalidade da Igreja Católica.  

 Princípios estabelecidos:  

 ― ênfase na cultura racional e científica;  

 ― centralização do poder na pessoa do Rei;  

 ― fortalecimento das relações comerciais;  

 ― desenvolvimento dos centros urbanos  fortalecimento da burguesia;  

 ― adoção de língua, moeda e legislação nacionais;  

 ― soberania do Estado no território nacional; exército permanente;  

 ― flexibilização da sociedade estamental com a ascensão da burguesia comercial.  

  

 A superação de práticas e o estabelecimento de novos princípios tem muito a ver com outras 

mudanças de paradigmas contemporâneas aos estados nacionais, como o Renascimento e seu resgate 

do racionalismo e do humanismo. 

 

4. a 

a luta da reconquista foi um motivo de união nacional contra o inimigo em comum fazendo surgir as 

nações de Espanha e Portugal. 

 

5. - Império dos Austrias encabeçado por Carlos V, rei da Espanha e imperador do Sacro Império romano

germânico. O soberano desse império era considerado defensor das práticas católicas e, portanto, 

contrário à reforma protestante.  

-Império otomano encabeçado por Selim que possuía, desde 1517 e depois da conquista da Síria e do 

Egito, o califado sobre todos os crentes do Islã. O reino da França cuja unidade fora reforçada após as 

vitórias da Coroa sob regiões dissidentes no século XV.  

 

Vemos que o surgimento dos estados nacionais não aconteceu somente na Europa mas em localidades 

do Oriente também com o Império Otomano. 
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6. c 

O absolutismo dependia do mercantilismo e da sociedade estamental, um para aumentar o poder do 

estado e o outro para manter o rei e nobreza no poder. 

 

Exercícios para casa 

 

1. e 

para Hobbes, famoso teórico absolutista era necessário um soberano com o estado forte para controlar 

os impulsos humanos. 

 

2. e 

o rei para se manter no poder tinha que conceder alguns privilégios para a nobreza. 

 

3. e 

o poder de diversos monarcas na Europa se pautava no poder divino, assim este poderia governar de 

maneira absoluta. 

 

4. Duas das práticas:  

monopólio do exercício da força  

 

 

 

Essas praticas constituíam um regime que dependia intimamente dessas práticas de imposição da 

vontade do rei. 

 

5. a 

as revoluções inglesas foram as precursoras da hegemonia burguesa na Europa, acontecendo muito antes 

da revolução francesa. 

6. d 

no caso do Antigo Regime a etiqueta reafirmava o ideário de mundo da nobreza, a vida cheia de 

protocolos e hierarquia  

 

7. a 

manutenção do exercito real era de muita importância, principalmente para controlar os súditos 

insatisfeitos. 

 

8. a 

o absolutismo colocou as terras senhoriais em poder do rei aumentando seu poder e enfraquecendo o 

do senhor feudal. 

 

9. e 

o absolutismo inglês foi o que deu o primeiro passo no sentido da industrialização com os cercamentos 

das terras que provocou um êxodo rural enorme. 

 

Questão Contexto. 
 

a) Portugal se unificou combatendo a invasão árabe, que tomou conta de toda a península ibérica, em 

suas terras. 

b) A principal diferença dos portugueses para os outros países é que os outros países se unificaram 

combatendo revoltas camponesas e a peste, Portugal se unificou no combate aos árabes. 
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Classicismo: Camões (poesia épica) 
23 

mar 
 

RESUMO   
 

 

I) O CLASSICISMO  
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Não mais, musa, não mais, que a lira tenho 

Destemperada e a voz enrouquecida, 

E não do canto, mas de ver que venho 

Cantar a gente surda e endurecida. 

O favor com que mais se acende o engenho 

Não no dá a pátria, não, que está metida 

No gosto da cobiça e na rudeza 

Duma austera, apagada e vil tristeza. 
(Luís de Camões. Os Lusíadas). 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Nas obras classicistas, são fortes as seguintes características:  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

2. A questão seguinte baseia-se no poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se 

reproduzem, a seguir, três estrofes. 

 

Mas um velho, de aspeito venerando, (= aspecto) 

Que ficava nas praias, entre a gente, 

Postos em nós os olhos, meneando 

Três vezes a cabeça, descontente, 

A voz pesada um pouco alevantando, 

Que nós no mar ouvimos claramente, 

to, 

Tais palavras tirou do experto peito: 

 

 

Desta vaidade a quem chamamos Fama! 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

 

Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 

 

 

Fonte de desamparos e adultérios, 

Sagaz consumidora conhecida 

De fazendas, de reinos e de impérios! 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

Sendo digna de infames vitupérios; 

Chamam-te Fama e Glória soberana, 

 

 

Os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida como O Velho do Restelo. Nela, o 

velho 

a) abençoa os marinheiros portugueses que vão atravessar os mares à procura de uma vida melhor. 

b) critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama. 

c) emociona-se com a saída dos portugueses que vão atravessar os mares até chegar às Índias. 

d) destrata os marinheiros por não o terem convidado a participar de tão importante empresa. 

e) adverte os marinheiros portugueses dos perigos que eles podem encontrar para buscar fama em 

outras terras. 
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3.  a parte,/ Se a tanto me ajudar o engenho e 

a  Os Lusíadas é divulgar os feitos portugueses.  

Sobre esse poema épico, só é INCORRETO afirmar que: 

 

 

 

 

 

 

4. Está o lascivo e doce passarinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c)  

d)  

e) 

 

 

5. TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Leia os versos transcritos de Os lusíadas, de Camões: 

 

Tu, só tu, puro Amor, com força crua, 

Que os corações humanos tanto obriga, 

Deste causa à molesta morte sua, 

Como se fora pérfida inimiga. 

Se dizem, fero Amor, que a sede tua 

Nem com lágrimas tristes se mitiga, 

É porque queres, áspero e tirano, 

Tuas aras banhar em sangue humano. 

 

Assinale a afirmação incorreta em relação aos versos transcritos: 

a) A apóstrofe inicial da estrofe introduz um discurso dissertativo a respeito da natureza do 

sentimento amoroso. 

b) O amor é compreendido como uma força brutal contra a qual o ser humano não pode oferecer 

resistências. 

c) A causa da morte de Inês é atribuída ao amor desmedido que subjugou completamente a jovem. 

d) A expressão "se dizem" indica ser senso comum a ideia que brutalidade faz parte do sentimento 

amoroso. 

e) Os versos associam a causa da morte de Inês não só à força cruel do amor, mas também aos 

perigosos riscos que a jovem inimiga representava para o rei. 

 

2. Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto afirmar que: 

a) quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno Oceano 

Índico, portanto no meio da viagem; 

b) na Invocação, o poeta se dirige às Tágides, ninfas do rio Tejo; 

c) na ilha dos Amores, após o banquete, Tétis conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe 

descenda a "máquina do mundo"; 

d) tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim de estabelecer contato marítimo 

com as Índias; 

e) é composto em sonetos decassílabos, mantendo em 1.102 estrofes o mesmo esquemas de rimas. 

 



 

 
L

it
. 

3. Considerando o Classicismo em Portugal, assinale a alternativa correta. 

a) Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões e o tema central é o sofrimento por um amor não 

correspondido. 

b) Os Lusíadas tem como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio. 

c) Luís Vaz de Camões é o principal autor do Classicismo em Portugal e destacou-se por sua 

produção épica e lírica. 

d) Uma característica dos versos de Camões é que eles não apresentam uma métrica, são livres e 

brancos. 

e) Uma característica de Camões é que ele desprezava Portugal e o povo português. 

 

4. Fala do Velho do Restelo ao Astronauta 

(José Saramago) 

 

Aqui na terra a fome continua 

A miséria e o luto 

A miséria e o luto e outra vez a fome 

Acendemos cigarros em fogos de napalm 

E dizemos amor sem saber o que seja. 

Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 

Ou talvez da pobreza, e da fome outra vez, 

E pusemos em ti nem eu sei que desejos 

De mais alto que nós, de melhor e mais puro, 

No jornal soletramos de olhos tensos 

Maravilhas de espaço e de vertigem. 

Salgados oceanos que circundam 

Ilhas mortas de sede onde não chove. 

Mas a terra, astronauta, é boa mesa 

(E as bombas de napalm são brinquedos) 

Onde come brincando só a fome 

Só a fome, astronauta, só a fome 

 

Mar Português 

(Fernando Pessoa) 
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Que quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

 

Os Lusíadas 

(Camões) 

 

Ó glória de mandar, ó vã cobiça 

Desta vaidade a quem chamamos Fama! 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

uma aura popular que honra se chama! 

Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 
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Os textos de Fernando Pessoa e de José Saramago são intertextuais em relação ao episódio do Velho 

do Restelo. Refletindo sobre a visão destes dois autores lusos, assinale a correta: 

a) Saramago não faz referências críticas aos valores éticos ou existenciais, detendo-se na questão da 

guerra e do progresso. 

b) Fernando Pessoa estabelece uma relação irônica com o texto camoniano, pois parodia o tom 

grandiloquente da fala do Velho do Restelo, valendo-se de apóstrofes.  

c) Os versos de Fernando Pessoa se assemelham aos do episódio do Velho de Restelo pela ausência 

de personificação. 

d) Saramago e Fernando Pessoa não se valeram da perfeição formal camoniana, o que invalida o teor 

intertextual, que compreende apenas estrutura e conteúdo. 

e) Saramago apresenta uma crítica universalizante que retoma o alerta feito pelo Velho do Restelo, 

atualizando-o. 

 

5. O desejo de criar um novo mundo, um reino feliz não se concretizou. Em vez disso, os navegadores 

praticaram atos violentos no processo das conquistas.  

 

Em que versos o Gigante Adamastor refere-se a essa violência: 

a) Sabes que quantas naus esta viagem 

Que tu fazes, fizeram, de atrevidas, 

Inimiga terão estas paragem. 

b) Chamei-me Adamastor, e fui na guerra 

Contra o que vibra os raios da Vulcano 

c) Mas, conquistando as ondas do oceano 

Fui capitão domar por onde andava 

A armada de Netuno, que eu buscava 

d) Ouve os danos de mim que apercebidos 

Estão a te sobejo atrevimento 

Por todo o largo mar e pela terra 

Que inda hás de subjulgar com dura guerra. 

e) Comecei a sentir o Fado inimigo 

Por meus atrevimentos, o castigo. 

 

6.  

Que os corações humanos tanto obriga, 

Deste causa à molesta morte sua, 

Como se fora pérfida inimiga. 

 

Se dizem fero Amor, que a sede tua 

Nem com lágrimas tristes se mitiga, 

É porque queres, áspero e tirano, 

Tuas aras banhar em sangue humano. 

 

Estavas, linda Inês, posta em sossego, 

De teus anos colhendo doce fruito, 

Naquele engano da alma ledo e cego, 

Que a fortuna não deixa durar muito, 

 

Nos saudosos campos do Mondego, 

De teus fermosos olhos nunca enxuito, 

Aos montes ensinando e às ervinhas, 
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Os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto,  

oferecem momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de 

Castro, do qual o trecho acima faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano, inserido 

em sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que seu núcleo central 

a) personifica e exalta o Amor, mais forte que as conveniências e causa da tragédia de Inês. 

b) celebra os amores secretos de Inês e de D. Pedro e o casamento solene e festivo de ambos. 

c) tem como tema básico a vida simples de Inês de Castro, legítima herdeira do trono de Portugal. 

d) retrata a beleza de Inês, posta em sossego, ensinando aos montes o nome que no peito escrito 

tinha. 

e) relata em versos livres a paixão de Inês pela natureza e pelos filhos e sua elevação ao trono 

português. 

 

7. Os versos a seguir pertencem ao Episódio de Inês de Castro, do poema épico Os Lusíadas:   

 

Do teu príncipe ali te respondiam 

as lembranças que na alma lhe moravam, 

que sempre ante seus olhos te traziam, 

Quando dos teus fermosos se apartavam; 

De noite, em doces sonhos que mentiam, 

De dia, em pensamentos que voavam; 

E quanto, enfim, cuidava e quanto via 

Eram tudo memórias de alegria. 

Camões, Os Lusíadas. 

 

Em relação à composição formal (rima, métrica, ritmo) do trecho, NÃO podemos afirmar: 

a) Nesta estrofe ocorre a única exceção da perfeição formal em que dizem ter Os Lusíadas, pois 

apresenta um verso com 11 sílabas.  

b) A rima, combinação de sons das palavras, feita ao final de cada verso é a famosa composição 

abababcc, que Camões usou nas 1102 estrofes de Os Lusíadas. 

c) Fazendo a divisão das sílabas poéticas (como se canta) dos versos, o terceiro verso da estrofe seria: 

que/ sem/ prean/ te/ seus/ o/ lhos/ te/ tra/zi. 

d) Como em todo o poema épico de Camões, essa estrofe apresenta 8 versos. 

e) - -

 

 

8. Por que quereis, Senhora, que ofereça 

a vida a tanto mal como padeço? 

se vos nasce do pouco que mereço, 

bem por nascer está quem vos mereça. 

Sabei que, enfim, por muito que vos peça, 

que posso merecer quanto vos peço; 

que não consente Amor, que em baixo preço 

tão alto pensamento se conheça. 

Assi que a paga igual de minhas dores, 

com nada se restaura, mas devei-ma, 

por ser capaz de tantos desfavores. 

E se o valor de vossos servidores 

houver de ser igual convosco mesma, 

vós só convosco mesma andai de amores. 
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Relido o poema de dois quartetos e dois tercetos com versos decassílabos heroicos e esquema 

rimático abba - abba - cde - cde, e considerada a elaboração estética da linguagem com que é tratado 

o tema, assinalar a alternativa que nomeia que tipo de poema é, o seu autor e o movimento literário 

em que este se enquadra: 

a) redondilha Gil Vicente - Humanismo 

b) soneto - Camões - Classicismo 

c) soneto - Gregório de Matos - Barroco 

d) lira - Cláudio Manuel da Costa - Arcadismo 

e) lira - Camões  Maneirismo 

 

9. Sobre Camões, assinale a incorreta: 

a) Não há um texto definitivo de lírica camoniana. Atribuem-se-lhe cerca de 380 composições 

líricas, 

destacando-se os cerca de 200 sonetos, alguns de autoria controversa. 

b) Camões teria reunido sua lírica sob o titulo de O Parnaso Lusitano, que se perdeu, e do qual há 

algumas referências nas cartas do poetas. 

c) As redondilhas de Camões seguem os moldes da poesia palaciana do Cancioneiro Geral de 

Garcia de Resende e, mesmo na medida velha, o poeta superou seus contemporâneos e 

antecessores. 

d) A lírica na medida velha, tradicional, medieval, vale-se dos motes glosados, das redondilhas e são 

de cunho galante, alegre madrigalesco. 

e) A principal diferença entre a poesia lírica e a poesia épica é formal e manifesta-se da utilização de 

versos de diferentes metros. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Observe a Charge em questão e, a partir de seus conhecimentos sobre o autor Luís de Camões, explique o 

humor do texto.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

O Classicismo valoriza o racionalismo, a perfeição formal e o equilíbrio. 

 

2. b 

No trecho em questão, o velho critica os gastos obtidos com as navegações e a vaidade dos portugueses, 

principalmente a dos navegadores, em busca de reconhecimento por suas ações.  

 

3. c 

O trecho em questão não incita nenhuma influência romântica. 

 

4. b 

Há uma comparação entre os pares caçador/passarinho e Cupido/eu-lírico quanto aos atos e às posturas 

do fatal jogo de sedução e conquista. 

 

5. a 

Entre as orações, há uma relação de contraste, que pode ser melhor evidenciada se colocarmos um 

conectivo adversativo (que ficou omisso no contexto): Chamam-te ilustre, chamam-te subida, (MAS) é 

digna de infames vitupérios.  

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

Os versos também associam a causa da morte de Inês ao deus Amor, atribuindo um outro motivo para o 

seu assassinato: um pedido transcendental. 

 

 

2. e 

 

 

3. c 

Camões se destaca pela produção das poesias épica e lírica.  

 

4. e 

Saramago dialoga com a poesia camoniana ao denunciar as condições sociais vigentes, com a presença 

da fome e da pobreza, atualizando a fala do Velho do Restelo.  

 

5. d  

Ouve os danos de 

mim que apercebidos/ Estão a te sobejo atrevimento / Por todo o largo mar e pela terra /Que inda hás 

de subjulgar com dura guerra.  

 

6. a 

No trecho em questão, é possível evidenciar que o amor de D. Pedro e sua amante Inês ultrapassam o 

triste assassinato da amada, pois o eu lírico alude à natureza, de forma idealizada, para relembrar o amor, 

como pode ser vis Aos montes ensinando e às ervinhas, /O nome que no peito escrito 
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7. a 

Todos os versos são decassílabos.   

 

8. b 

O poema, estruturado na forma de soneto, corresponde à literatura camoniana e inspirada nas influências 

do Classicismo.  

 

9. e 

A principal diferença entre a poesia épica e lírica é a temática, visto que uma enaltece os feitos dos 

portugueses no período das navegações de forma heroica e a outra aborda a temática amorosa.  

 

Questão Contexto  

 

O humor do texto dialoga com o fato de Luís de Camões ter perdido um olho direito quando serviu Portugal 

no norte da África. A charge faz uma paródia, alterando o motivo de, aparentemente, Camões ser retratado 

em algumas imagens como se tivesse piscando um olho. 
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Fatoração (FUVEST, UNICAMP E 

UNESP) 

21 

mar 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Sejam a e b números inteiros e seja N(a, b) a soma do quadrado da diferença entre a e b com o dobro 

do produto de a por b.  
a) Calcule N(3, 9). 

b) Calcule N(a, 3a) e diga qual é o algarismo final de N(a, 3a) para qualquer a aZ. 

 

2. A expressão 
4 8 3 3x x

x x x

 


  
para x ≠ 1, x ≠ –2, é equivalente a: 

a) 
   

4 3

1 1x x


 
 

b) 
 

1

1x 
 

c) 
 

7

1x 
 

d) 
   

4 3

1 1x x


 
 

e) 
 

1

1x 
 

 

3. Dados 

2

1
A x

x

 
  
 

e 

2

1
B x

x

 
  
 

calcule (A + B)2 

 

4. Transforme o polinomio P(x) = x5 + x2 – x – 1 em um produto de dois polinomios, sendo um deles do 3° 

grau. 

 

5. Sabendo que a2 + b2 = 74 e ab = 35, calcule o valor de (a – b)2. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Por hipótese, considere 

a = b 

Multiplique ambos os membros por a 

a2 = ab 

Subtraia de ambos os membros b2 

a2 – b2 = ab – b2 

Fatore os termos de ambos os membros 
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(a + b)(a – b) = b(a – b) 

Simplifique os fatores comuns 

(a + b) = b 

Use a hipótese que a = b 

2b = b 

Simplifique a equação e obtenha 

2 = 1 

 

A explicação para isto é: 

a) a álgebra moderna quando aplicada à teoria dos conjuntos prevê tal resultado. 

b) a hipótese não pode ser feita, pois como 2 = 1, a deveria ser (b + 1). 

c) na simplificação dos fatores comuns ocorreu divisão por zero, gerando o absurdo. 

d) na fatoração, faltou um termo igual a 2ab no membro esquerdo. 

e) na fatoração, faltou um termo igual a +2ab no membro esquerdo. 

2. Sejam x, y ∈ ℝ, com x + y = –16 e xy = 64. O valor da expressão 
x y

y x
 é: 

a) 2. 

b) 1. 

c) 0. 

d) 1. 

e) 2. 

 

3. Ao fatorar a expressão 210xy + 75x2y + 147y, obtem-se: 

a) 3(7x + 5)2. 

b) 3y(5x + 7)2. 

c) 3(5x  7)(5x + 7). 

d) 3y(7x  5)(7x + 5). 

 

4. Se x + y = 13 e x ・ y = 1, então x2 + y2 e 

a) 166. 

b) 167. 

c) 168. 

d) 169. 

e) 170. 

 

5. Simplifique a expressão abaixo: 
 

.
x x x

x x x

  

   
2. 

 

6. Quando a e b assumem quaisquer valores positivos, das expressões a seguir, a única que não muda de 

sinal é: 

a) a2  ab 

b) a2  b2 

c) b  b  

d) a2  3a 

e) a2  2ab + b2. 

 

7. Fatorando a expressão ac + 2bc – ad – 2bd, obtemos: 

a) (a  2b)(c  d). 

b) (a + 2b)(c  d). 

c) (a  2b) (c + d). 

d) (a + c)2(a  b). 

e) (a  c)(a + 2b). 
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8. Se 
1

x
x

  com x > 0, então 

5

1
x

x

 
 

 
é igual a: 

a) 22 ・ 72. 

b) 73. 

c) 23 ・ 72. 

d) 210. 

e) 710. 

 

9. O valor da expressão x2y + xy2, no qual xy = 12 e x + y = 8, e: 

a) 40. 

b) 96. 

c) 44. 

d) 88. 

e) 22. 

 

10. Qual, dentre as opções abaixo, equivale a 3 2 2 ? 

a) 3 + 2  

b) 1,5 + 2  

c) 1 + 2  

d) 2 + 2  

 

 

 

Puzzle   
 

 

Lebrelópolis e Tartarugalândia ficam a 60 milhas de distância. Uma lebre viaja a 9 milhas por hora de 

Lebrelópolis a Tartarugalândia, enquanto uma tartaruga viaja a 3 milhas por hora de Tartarugalândia para 

Lebrelópolis. 

 

Se ambos começaram a viagem ao mesmo tempo, quantas milhas a lebre teria viajado antes de encontrar a 

tartaruga no caminho? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 a) 90 

b) zero 

 

N (a,b) = (a  b)² + 2ab = a² +b² 

a) N (3,9) = 3² +9² = 90 

b) Para qualquer a Z temos N(a,3ª) = a² + (3ª)² = 10a², que é um múltiplo de 10. Então o algarismo final 

de N(a,3ª) é zero. 

 

 c 

Resolvendo: 

 
 

  

 
  

   

  
  

4 8 3 3

4( 2) 3( 1)

( 1)( 2) ( 1)( 1)

4 3 7

( 1) ( 1) ( 1)

x x

x x x

x x

x x x x

x x x

 

 

 (A + B)2 = 4x4 + 8 + 
4

4

x
 

 

 (x2 – 1)(x3 + x + 1). 

P(x) = x5 + x2  x  1 = x5  x + x2  1 =  

= x(x4  1) + (x2  1) = 

= x(x2  1)(x2 + 1) + (x2  1) =  

= (x2  1)[x(x2 + 1) + 1] = (x2  1)(x3 + x + 1) 

 

 4 

a²+b² = 74 

ab = 35 

 

(a-b)² = a² -2ab + b² 

Substituindo os valores temos: 

(a-b)² = 74 - 2·35 

(a-b)² = 74 - 70 

(a-b)² = 4 

 

Exercícios de casa 
 c 

Observando que por hipótese a = b, concluímos que a  b = 0.  

Assim, na simplificação dos fatores comuns ocorreu divisão por zero, gerando um absurdo. 

 

 E 

Equação I: x + y = -16 

                         y = -x-16  

Equação II: x*y = 64 

 



 

 
M

a
t.

 

Substituindo I em II 

x (-x - 16) = 64 

-x² -16x -64 = 0  

 = 256 - 4(-1)(-64) = 256 - 256 = 0 

 = 0  

x' = x" = 16/-2 = -8 

x = -8 

 

Calculando y:  

y = -x -16 

y = 8 -16  

y = -8 

 

Valor da Expressão será: 

x/y + y/x = (-8/-8) + (-8/-8) = 2 

 

 b 

210xy + 75x²y + 147y = 3y (25x² + 70x + 49) = 3y (5x + 7)² . 

 

 b 

x+y = 13 

(x+y)² = 13² 

x²+2xy+y² = 169 

 

substituindo xy = 1 

 

x² ² = 169 

x²+2+y² = 169 

x²+y² = 169-2 

 

x²+y² = 167 

 

 1 

 

 e 

Considerando a e b distintos a expressão a² - 2ab + b² = (a  b)² >0 para todo real a e b distintos. Portanto, 

ela não muda de sinal. 

 

 b 

Fatorando encontramos: 

ac+2bc-ad-2bd 

c(a+2b)-d(a+2b) 

(a+2b)-(c-d) 

 

 d 

x2 + (1/x²) = 14  

x2 + 2 + (1/x²) = 16  

x2 + 2 . x. . (1/x) + (1/x²) = 16 

(x + (1/x))² = 16  

x + (1/x) = 4,  pois x > 0  

Assim, (x + (1/x))5 = 45  

                      (22)5 = 210 
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 b 

x . y = 12     (1) 

x + y = 8      (2) 

 

De (2), temos: 

 

x = 8 - y 

 

Substituindo x na equação (1) 

 

     (8 - y) . y = 12 

         8y - y² = 12 

-y² + 8y - 12 = 0 

 

Resolvendo por bháskara: 

 

 8² - 4 . (-1) . (-12) 

 64 - 48 

 

 

y1 = - -1) 

y1 = -4 / -2 

y1 = 2 

 

y2 = -8 - -1) 

y2 = -12 / -2 

y2 = 6 

 

A partir das duas raízes, basta definir x  e y, assim: 

 

x = 6 

y = 2 

 

Substituindo na equação, teremos: 

 

(x²) . y + x . (y²) = 6² . 2 + 6 . 2² = 36 . 2 + 6 . 4 = 72 + 24 = 96 

 

 

 c 

Resolvendo: 

            1 2  

 

 

 

Puzzle 
 

45 milhas 

A lebre e a tartaruga juntas estão cobrindo a distância a 12 milhas por hora (i.e., somando-se as 

velocidades).  

Então, elas cobririam a distância de 60 milhas em 5 horas.  

Portanto, em 5 horas, elas se encontrarão e a lebre terá viajado 45 milhas. 
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Classes de Palavras: Conjunção 
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RESUMO   
 

 

CONJUNÇÕES 
 

Conjunções são palavras que ligam:  termos de mesma na natureza (substantivo + substantivo, 

adjetivo + adjetivo, etc.); duas orações de natureza diversa, das quais a que é encabeçada pela conjunção 

completa a outra ou a determina. 

 

Elas podem ser classificadas em: coordenativas ou subordinativas. 

 

a) Conjunções Coordenativas: 

 

a.1) Aditivas  relacionam pensamentos similares. São: e, nem.  

 

Exemplos: 

 A veterinária veio e telefonou mais tarde. 

A veterinária não veio, nem telefonou. 

  

a.2) Adversativas -  relacionam pensamentos contrastantes. São: mas, porém, todavia, contudo, 

entretanto, no entanto. 

 

Exemplo: 

Gosto de dançar, mas prefiro atuar. 

  

a.3) Alternativas -  relacionam pensamentos que se excluem. São: ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, 

já...já, seja...seja. 

  

Exemplo: 

Ora age com parcimônia, ora com inconsequência. 

  

a.4) Conclusivas  relacionam determinados pensamentos de forma que o segundo encerre o 

enunciado  do primeiro. São: logo, pois, portanto, consequentemente, por conseguinte, etc. 

 

Exemplo: 

Foste indelicado com tua esposa; deves, pois, desculpar-te 

  

a.5) Explicativas  relacionam pensamentos em sequência justificativa, de tal forma, que a segunda 

frase  explica a razão de ser da primeira. São: que, pois, porque, porquanto. 

 

Exemplo: 

Espere um pouco, pois ela não demora. 

  

b) Conjunções subordinativas: 

Iniciam uma oração subordinada. Classificam-se em: causais, concessivas, condicionais, conformativas, 

comparativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. 

 

b.1) Causais  expressam a ideia de causa. São: que, porque, porquanto, como, já que, desde que, 

pois que, visto como, uma vez que, etc. 

 

Exemplo: 

Todos permaneceram lá porque estava chovendo. 
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no início do período. 

  

Se você quer assim, nada mais posso fazer. 

Como você não veio, chamamos outro profissional. 

  

b.2) Concessivas  Introduzem uma oração em que se admite um fato contrário ao anterior, mas 

incapaz de anulá-lo. São: Embora, conquanto, ainda que, posto que, se bem que, etc. 

 

Exemplos: 

Comprei-lhe um presente sem que ela percebesse 

Embora seja verdade, há muitas coisas sem explicação nessa história. 

  

b.3) Condicionais  iniciam uma oração que indica condição ou hipótese necessária para que se dê 

o fato principal. São: se, caso, contanto que, salvo se, dado que, desde que, a menos que, a não 

ser que, etc. 

 

Exemplos: 

Caso você me abandone, eu vou chorar. 

Se  

  

Observação: a conjunção pode estar oculta! 

(Se) Fosse menos insensível, perceberia todo o afeto que recebe. 

  

b.4) Conformativas  iniciam uma oração em que é expressa a conformidade de um pensamento com 

um anteriormente apresentado. São: conforme, como (= conforme), segundo, consoante, etc. 

 

Exemplos: 

Como todos sabem, amanhã é dia do casamento de Julia. 

Conforme é desejo de todos, amanhã parto para a Europa. 

  

b.5) Comparativas  iniciam uma oração que encerra o segundo elemento de uma comparação, de 

um confronto. São: que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior), tal qual, 

tanto quanto, como, assim como, bem como, como se, que nem. 

 

Exemplo: 

O carnaval do Brasil é mais animado do que o europeu. 

  

b.6) Consecutivas -  iniciam uma oração na qual se indica a consequência do que dito anteriormente.  

São:  que (combinada com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração 

anterior), de  forma que, de maneira que, de modo que, etc. 

 

 

Exemplo: 

Sua sorte era tanta, que ganhou cem vezes na loteria. 

  

b.7) Finais -  iniciam uma oração que indica a finalidade do que foi dito anteriormente. São: para que, 

a fim  de que, porque (= para que), etc. 

Exemplo: 

A fim de que aprenda logo, você deve refazer todos os exercícios. 

 

b.8) Proporcionais  iniciam uma oração em que se menciona um fato ocorrido ou que vai ocorrer  

concomitantemente a outro expresso anteriormente. São: à mediada que, ao passo que, à 

proporção que, etc. 

 

Exemplo: 

À proporção que envelhece, mais idiota fica o homem. 
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b.9) Temporais  iniciam  uma oração que indica circunstância de tempo. São: quando, antes que, 

assim que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes 

que, cada vez que, apenas, mal, que (= desde que), etc. 

 

Exemplo: 

Ele saiu quando entrei. 

  

c) Conjunções   Integrantes  iniciam uma oração que pode funcionar como sujeito, objetos direto ou 

indireto, predicativo, complemento nominal, ou aposto de outra oração. São que e se. 

 

Exemplo: 

Percebi que alguém entrou na sala. 

 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  

 
 

Ao reescrevermos, com os ajustes necessários, a estrutura sintática da frase "O retrato da favela tem só  

uma imagem mas cada olho tem sua interpretação pra essa imagem", a frase, em que há equivalência  

de sentido, é:  

a) O retrato da favela tem só uma imagem como cada olho tem sua interpretação pra essa imagem.  

b) O retrato da favela tem só uma imagem para que cada olho tenha sua interpretação para essa  

imagem.  

c) O retrato da favela tem só uma imagem se cada olho tiver sua interpretação pra essa imagem.  

d) O retrato da favela tem só uma imagem embora cada olho tenha sua interpretação pra essa 

imagem.  

e) O retrato da favela tem só uma imagem a menos que cada olho tenha sua interpretação pra essa 

imagem. 

 

2. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais,  

se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o 

fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, 

nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes 

desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras 

excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo 

de civilização que representamos: o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça 

parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. 

Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar bom êxito a tentativa, caberia averiguar até 

onde temos podido representar aquelas formas de convívio, instituições e ideias de que somos 

herdeiros. 

É significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de uma nação 

ibérica. A Espanha e Portugal são, com a Rússia e os países balcânicos (e em certo sentido também a 

Inglaterra), um dos territórios- -ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. Assim, 
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eles constituem uma zona fronteiriça, de transição, menos carregada, em alguns casos, desse 

europeísmo que, não obstante, mantêm como um patrimônio necessário. 

Foi a partir da época dos grandes descobrimentos marítimos que os dois países entraram mais 

decididamente no coro europeu. Esse ingresso tardio deveria repercutir intensamente em seus 

destinos, determinando muitos aspectos peculiares de sua história e de sua formação espiritual. Surgiu, 

assim, um tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns sentidos, quase à margem das 

congêneres europeias, e sem delas receber qualquer incitamento que já não trouxesse em germe. 

Quais os fundamentos em que assentam de preferência as formas de vida social nessa região indecisa 

entre a Europa e a África, que se estende dos Pireneus a Gibraltar? Como explicar muitas daquelas 

formas, sem recorrer a indicações mais ou menos vagas e que jamais nos conduziriam a uma estrita 

objetividade? 

Precisamente a comparação entre elas e as da Europa de além-Pireneus faz ressaltar uma característica 

bem peculiar à gente da península Ibérica, uma característica que ela está longe de partilhar, pelo 

menos na mesma intensidade, com qualquer de seus vizinhos do continente. É que nenhum desses 

vizinhos soube desenvolver a tal extremo essa cultura da personalidade, que parece constituir o traço 

mais decisivo na evolução da gente hispânica, desde tempos imemoriais. Pode dizer-se, realmente, 

que pela importância particular que atribuem ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada 

um dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem os espanhóis e 

portugueses muito de sua originalidade nacional. [...] 

É dela que resulta largamente a singular tibieza das formas de organização, de todas as associações 

que impliquem solidariedade e ordenação entre esses povos. Em terra onde todos são barões não é 

possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida. 
(Raízes do Brasil, 2000.) 

 

, de transição, menos carregada, em alguns casos, 

desse europeísmo que, não obstante

expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por 

a) contudo. 

b) além disso.  

c) assim sendo.  

d) portanto.  

e) ainda bem. 

 

3. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam 

unicamente pela riqueza; Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo 

estalão. 

Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo 

valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que 

razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. 

Uma noite, no Cassino, a Lísia Soares, que se fazia íntima com ela, e desejava ardentemente vê-la 

casada, dirigiu- -lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente 

da Europa: 

m contos de réis; 

mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia; não me contento com esse. 

Riam-se todos destes ditos de Aurélia, e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa; porém 

a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar 

desses modos desenvoltos, impróprios de meninas bem-educadas. 

Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério, do preço de sua cotação no rol da moça; 

e longe de se agastarem com a franqueza, divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava do ágio 

de suas ações naquela empresa nupcial. 
(Senhora, 2013. Adaptado.) 

 pois ela não fazia mistério, do preço de sua cotação no rol da 

 

No período em que se insere, o segmento destacado apresenta sentido de 

a) consequência.  

b) condição. 

c) conclusão.  

d) proporção. 

e) causa. 
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4. O pavão 

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 

andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há 

 

pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de 

matizes com um mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a 

simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que suscita e 

esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele 

me cobre de glória e me faz magnífico. 
Rubem Braga 

 

Não só conectores mas também pausas, marcadas pelos sinais de pontuação, assinalam diferentes 

tipos de relações sintático- escobri que aquelas cores todas 

não existem 

primeiro período estabelece com o segundo período uma relação de:  

a) explicação.  

b) temporalidade.  

c) condicionalidade.  

d) conformidade.  

e) comparação. 

 

5. De manhã 

O hábito de estar aqui agora 

aos poucos substitui a compulsão 

de ser o tempo todo alguém ou algo. 

Um belo dia - por algum motivo 

é sempre dia claro nesses casos - 

você abre a janela, ou abre um pote 

de pêssegos em calda, ou mesmo um livro 

que nunca há de ser lido até o fim 

e então a ideia irrompe, clara e nítida: 

É necessário? Não. Será possível? 

De modo algum. Ao menos dá prazer? 

Será prazer essa exigência cega 

a latejar na mente o tempo todo? 

Então por quê? 

E neste exato instante 

você por fim entende, e refestela-se 

a valer nessa poltrona, a mais cômoda 

da casa, e pensa sem rancor: 

Perdi o dia, mas ganhei o mundo. 

(Mesmo que seja por trinta segundos.) 
(BRITO, Paulo Henriques. As três epifanias - III. In: BRITO, P. 

H. Macau. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 72-73) 

 

A conjunção adversativa mas, utilizada no penúltimo verso do texto II, além de implicar contraste, 

desempenha papel argumentativo específico. Explique esse papel. 

 

6. Era no tempo que ainda os portugueses não haviam sido por uma tempestade empurrados para a terra 

de Santa Cruz. Esta pequena ilha abundava de belas aves e em derredor pescava-se excelente peixe. 

Uma jovem tamoia, cujo rosto moreno parecia tostado pelo fogo em que ardia-lhe o coração, uma 

jovem tamoia linda e sensível, tinha por habitação esta rude gruta, onde ainda então não se via a fonte 

que hoje vemos. Ora, ela, que até os quinze anos era inocente como a flor, e por isso alegre e folgazona 

como uma cabritinha nova, começou a fazer-se tímida e depois triste, como o gemido da rola; a causa 

disto estava no agradável parecer de um mancebo da sua tribo, que diariamente vinha caçar ou pescar 

à ilha, e vinte vezes já o havia feito sem que de uma só desse fé dos olhares ardentes que lhe dardejava 

a moça. O nome dele era Aoitin; o nome dela era Ahy. 
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 A pobre Ahy, que sempre o seguia, ora lhe apanhava as aves que ele matava, ora lhe buscava as flechas 

disparadas, e nunca um só sinal de reconhecimento obtinha; quando no fim de seus trabalhos, Aoitin 

ia adormecer na gruta, ela entrava de manso e com um ramo de palmeira procurava, movendo o ar, 

refrescar a fronte do guerreiro adormecido. 

Mas tantos extremos eram tão mal pagos que Ahy, de cansada, procurou fugir do insensível moço e 

fazer por esquecê-lo; porém, como era de esperar, nem fugiu-lhe e nem o esqueceu. 

Desde então tomou outro partido: chorou. Ou porque a sua dor era tão grande que lhe podia exprimir 

o amor em lágrimas desde o coração até os olhos, ou porque, selvagem mesmo, ela já tinha 

compreendido que a grande arma da mulher está no pranto, Ahy chorou. 
MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. São Paulo: Ática, 1997, p. 62-63. 

 

Observe: 

ora lhe apanhava as aves que ele matava, ora lhe buscava as flechas 

 

 

Que diferenças podem ser apontadas entre a palavra ora, nesse trecho, e a palavra hora, que não está 

no texto? 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 
 

1. O Lutador 

  

Lutar com palavras 

é a luta mais vã 

Entanto lutamos 

mal rompe a manhã 

(...) 

Lutar com palavras 

parece sem fruto. 

 

Entretanto, luto. 

Palavra, palavra 

(digo exasperado), 

se me desafias, 

aceito o combate. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

a) mas 

b) porém 

c) embora 

d) todavia 

e) contudo 

 

2.  
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Nas duas ocorrências, a palavra que poderia ser substituída por: 

a) e, com sentido restritivo.  

b) mas, com sentido adversativo.  

c) a fim de, com sentido de finalidade.  

d) pois, com sentido explicativo.  

e) portanto, com sentido conclusivo. 

 

3. Desde o início da história europeia, criamos o hábito de distinguir entre poder temporal e poder 

espiritual. Quando cada um deles dispõe da autonomia em seu domínio e se vê protegido contra as 

intrusões do outro, fala-se de uma sociedade laica ou, como se diz também, secular. 

Poderíamos crer que, na parte do mundo marcada pela tradição cristã, essa relação em torno da 

questão da autonomia já estaria prontamente organizada, pois o Cristo anunciou que seu reino não era 

deste mundo, que a submissão a Deus não interferia em nada na submissão a César. No entanto, a 

partir do momento em que o imperador Constantino impôs o cristianismo como religião de Estado, 

no século IV, a tentação de apoderar-se de todos os poderes de uma vez revelou-se. É fácil entender 

a razão desse movimento. Dir-se-á que a ordem temporal reina sobre os corpos, a ordem espiritual 

sobre as almas. Mas alma e corpo não são entidades simplesmente justapostas, no interior de cada ser 

eles formam inevitavelmente uma hierarquia. Para a religião cristã, a alma deve comandar o corpo; por 

isso cabe às instituições religiosas, isto é, à Igreja, não somente dominar diretamente as almas, mas 

também, indiretamente, controlar os corpos e, portanto, a ordem temporal. Por sua vez, o poder 

temporal procurará defender suas prerrogativas e exigirá a manutenção do controle sobre todos os 

negócios terrestres, inclusive sobre uma instituição como a Igreja. Para proteger sua autonomia, cada 

um dos dois adversários fica então tentado a invadir o território do outro. 
(O espírito das Luzes, 2006.) 

 

No entanto, a partir do momento em que o imperador Constantino impôs o cristianismo como religião 

de Estado, no século IV, a tentação de apoderar-se de todos os poderes de uma vez revelou-

(2o parágrafo) 

 

a) consequência.  

b) oposição. 

c) causa.  

d) condição.  

e) proporção. 

 

4. Assinale a frase em que pode ser usada a vírgula antes do conectivo E:  

a) Romney busca votos na Flórida e diz que  

b)  e sem mais tantos terrenos disponíveis, as construtoras têm erguido 

prédios em áreas contaminadas de S. Paulo.  

c) Mercado volta a elevar estimativa de inflação e reduz projeção do PIB.  

d) Falha em freio causa fumaça e trem do metrô é de novo esvaziado em SP.  

e) Entre os estudantes do ensino superior, 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita, 

segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). 
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5.  

 
 

 

a) enumeração de utopias impossíveis projetadas pelo receptor.  

b) escolhas que se acrescentam àquilo em que o receptor deve acreditar.  

c) alternativas que se somam quanto ao que o receptor do texto não deve permitir.  

d) opções excludentes no que tange à visão de mundo do próprio receptor.  

e) informações que se somam quanto ao que o sujeito poético sabe sobre o receptor. 

 

6.  
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A análise de aspectos linguísticos que estruturam o texto está correta em  

a) 

maneira de se utilizar um celular e o processo para solicitar uma consulta pelo SUS.  

b)  

classifica-se como um numeral que explicita a ordem das ações orientadoras para o uso do recurso 

tecnológico referido.  

c) 

morfossintático, expressando uma ideia de hipótese em relação ao produto que está sendo 

divulgado.  

d) 

concordância, sugerindo que o aplicativo procurará o serviço de saúde, levando em consideração 

a informação dada pelo usuário.  

e) 

verbal, evidenciando a principal função da ferramenta de que trata o anúncio. 

 

7. Como ler bem 

O bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número do jornalismo. 1 Mas o bom leitor 2 também 

tem sua regra de ouro. Ele deve 4 sempre, 4 sempre, manter a cabeça aberta. O bom leitor sabe se 

distanciar das paixões. Está sempre disposto a ouvir uma ideia nova  5 ainda que ela coloque abaixo 

suas ideias antigas. 3 Posto assim, ler bem parece um desafio fácil. Não é, como também não é simples 

ser imparcial.  
SUPERINTERESSANTE, ed. nº 269, ano 23, nº 9  Seção ESCUTA  texto adaptado 

 

Constatando a presença dos elementos de COESÃO como fatores da construção de sentido no texto 

acima, só não está correta a afirmação de que 

a) o articulador mas (ref. 1), relaciona-se semanticamente com o articulador também (ref. 2), 

introduzindo, respectivamente, ideias de contraste e inclusão, no sentido do texto. 

b) o termo posto assim (ref. 3), refere-se às atitudes recomendadas ao bom leitor, anteriormente 

indicadas.  

c) a repetição do termo sempre (

 

d) o articulador representado por ainda que (ref. 5), introduz o sentido de concessão, conectando as 

 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 
Leia com atenção a tirinha de Fernando Gonsales: 

 

 
 
Identifi  
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

O termo 

 

 

2. a 

-lo poderia ser o 

conectivo contudo ou porém. 

 

3. e 

O trecho em questão evidencia que Aurélia cotava os seus pretendentes pelo preço, expressando que o 

motivo de tal ação era porque a moça possuía boa condição financeira.  

 

4. a 

O segundo período dialoga com as ideias apresentadas no primeiro período, com valor expressivo de 

explicação.  

 

5. 

de realçar o conteúdo da segunda oração, que constitui o elemento central na argumentação. 

 

6. 

substantivo cuja referência é um segmento de tempo. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

adversativo.  

 

2. d 

Na ch -lo sem alterar 

 

 

3. b 

 

 

4. d 

 

 

5. c 

ia de soma quanto ao que o receptor do texto 

não deve permitir que aconteça.  

 

6. d 

sugerindo que o aplicativo procurará o serviço de saúde, levando em consideração a informação dada 

pelo usuário. 
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7. c 

novas expectativas no texto.  

 

Questão Contexto 

 

i o valor de condição. O humor da tirinha se dá 

porque, nos livros infantis, as bruxas sempre estão acompanhadas de um gato preto e tornou-se uma opinião 

de senso comum. O gato, entretanto, pinta-se de preto para trabalhar com a bruxa.  
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Ligações Químicas: Ligação iônica e 

metálica 

13 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

 

Teoria do Octeto 
 

com exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos 

elementos químicos. 

 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros 

elementos apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, 

portanto, a completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

 

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na 

natureza. Eles tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito 

elétrons na última camada. Eis a teoria do octeto.  

 

Obs. É válido ressaltar que H e He têm apenas uma camada eletrônica em seus átomos. Dessa forma, 

o máximo de elétrons possíveis é 2. Logo, estes elementos se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  

 

Eletronegatividade: é a tendência, de um núcleo, de atrair os elétrons em uma ligação química.  

 

 
 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um 

átomo com tendência a perder elétrons (ametais ou hidrogênio). Após a transferência, formam-se íons e 

estes se ligam por força eletrostática.   

 

A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior que 1,7 em ligações iônicas.  

 

Exemplos:  

 

Na e Cl 

 

11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 

 

17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 

 

 
 

Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, 

ganharia um elétron para completar seu octeto.  
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Mg e Cl 
 

 
 

Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de cloro para todos terem seus octetos completos.  

 

MgCl2 (fórmula molecular); Mg2+Cl-1 (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 

 

Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  

 

A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do 

ânion e o mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos 

abaixo. Tente perceber a regra. 

  

Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 

Li+ e S2-  formam Li2S 

Na+ e N3- formam Na3N 

 
Principais características 

Átomos dispostos em uma estrutura chamada retículo cristalino; 

• Sólidos em temperatura ambiente; 

• Apresentam elevada dureza; 

• Apresentam baixa tenacidade; 

• Possuem elevados pontos de fusão e ebulição; 

• Conduzem corrente elétrica quando em solução; 

• Conduzem energia elétrica nos estados líquido e gasoso. 

 

 

 

 
 

átomos de metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em 

circuitos elétricos. 
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Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade 

pequena.  

 

Veja algumas ligas metálicas comuns: 

 

Aço: Fe e C 

Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 

Bronze: Cu + Sn 

Latão: Cu + Zn 

Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 

 

Principais características 
 

  

ebulição;  

  

  

  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

1. Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido 

como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. 

 

Substância 
Conduz corrente elétrica no estado 

sólido líquido 

X Sim Sim 

Y Não Sim 

Z Não Não 

 

Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s)  

a) Y e Z, apenas.    
b) X, Y e Z.    
c) X e Y, apenas.    
d) Y, apenas.    
e) X, apenas.    

   

2. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz 

para solubilizar compostos iônicos. Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução 

resultante é composta de íons dispersos pela solução. 
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O composto que representa melhor a solução esquematizada na figura é:  

a) 2MgC     

b) KC     

c) 2 4K SO     

d) 2 3Fe O     

e) 3MgCO     

   

3. Descoberto neste ano por pesquisadores alemães, o novo elemento químico de número atômico 112 

Copérnico 

(1473-1543). Segundo os cientistas, o novo elemento é aproximadamente 277 vezes mais pesado que o 

hidrogênio, o que o torna o elemento mais pesado da Tabela Periódica, ocupando a posição relativa 

ao 7.o período do Grupo 12. A Tabela Periódica, uma das realizações mais notáveis da Química, foi 

desenvolvida exclusivamente a partir das propriedades físicas e químicas dos elementos e, por isso, o 

conhecimento da posição ocupada por um elemento químico permite que se façam algumas previsões 

quanto às suas propriedades. Considerando a localização dos átomos dos elementos químicos X, Y e 

Z na Tabela Periódica: 

 

X = 3.o período do Grupo 1 (I A) 

Y = 3.o período da Grupo 16 (VI A) 

Z = 2.o período da Grupo 18 (VIII A) 

 

é correto afirmar que:  

a) Os estados alotrópicos do elemento Y são diamante, grafita e fulereno.    

b) O elemento X conduz bem a corrente elétrica no estado sólido e forma um composto iônico 

quando se combina com o elemento Y.    

c) O elemento Z reage violentamente com a água, gerando gás hidrogênio e uma base de Arrhenius.    

d) A combinação entre os elementos X e Y conduz à formação de um composto molecular.    

e) O elemento Z apresenta a maior afinidade eletrônica e, consequentemente, tende a ganhar 

elétrons mais facilmente do que os elementos X e Y.    

   

4. 2016, ano de Olimpíadas, todos os atletas vieram ao Rio de Janeiro, em busca da medalha de ouro. Mas 

o que poucas pessoas sabem é que a medalha olímpica não é feita inteiramente de ouro: ela possui 

apenas 1,34%  do metal dourado em sua composição. 

 

Além do alto valor de mercado, que outra propriedade do ouro determina essa decisão?  

a) Baixa rigidez    
b) Alta densidade    
c) Baixa reatividade    
d) Alta eletronegatividade    
e) Alta condutividade térmica    
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5. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons 

positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática.  
(Texto adaptado de: Usberco, João e Salvador, Edgard, Química: química geral, vol 1, pág 225, Saraiva, 2009). 

 

Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas: 

 

I. apresentam brilho metálico. 

II. apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. 

III. apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. 

IV. são sólidos nas condições ambiente (25 C  e 1atm).  

V. são pouco solúveis em solventes polares como a água. 

 

Das afirmativas apresentadas estão corretas apenas  

a) II, IV e V.    
b) II, III e IV.    
c) I, III e V.    
d) I, IV e V.    
e) I, II e III.    

   

6. Analise o texto a seguir.  

 

Durante o verão, verificam-se habitualmente tempestades em muitas regiões do Brasil. São chuvas 

intensas e de curta duração, acompanhadas muitas vezes de raios. No litoral, essas tempestades 

constituem um risco para os banhistas, pois a água salgada é eletricamente condutora. Isso se explica 

pelo fato de a água salgada conter grande quantidade de __________, como Na  e C ,  livres para 

transportar carga elétrica no meio. Uma maneira de liberar essas partículas é dissolver sal de cozinha 

em um copo de água. Nesse processo, os __________ existentes no sal sofrem __________.  

 

As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente:  

a) átomos  cátions e ânions  ionização    
b) átomos  átomos e moléculas  dissociação    
c) íons  elétrons livres  hidrólise    
d) íons  cátions e ânions  dissociação    
e) moléculas  átomos e moléculas  ionização    

   
 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Considere quatro elementos químicos representados por: G, J, X e Z. Sabendo-se que os elementos J 

e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, e que os elementos J, X e Z apresentam números 

atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre, é correto afirmar que  

a) os elementos J e G apresentam potenciais de ionização idênticos por possuírem o mesmo número 

de elétrons no último nível.    
b) o composto formado por J e Z é iônico e sua fórmula química é ZJ.    
c) o composto formado por G e Z é molecular e sua fórmula química é ZG2.    
d) o composto JX apresenta ligação coordenada.    

   

2. A primeira energia de ionização de um elemento (1ª E.I.) informa a energia necessária para retirar um 

elétron do átomo no estado gasoso, conforme indica a equação:  

X(g)   X+(g) + e  E.l.=7,6eV  

A segunda energia de ionização de um elemento (2ª E.l.) informa a energia necessária para retirar um 

elétron do cátion de carga +1 no estado gasoso, conforme indica a equação:  

X+(g)   X2+(g) + e  E.l. = 15,0 eV  

 

A tabela a seguir apresenta os valores das dez primeiras energias de ionização de dois elementos 

pertencentes ao 3º período da tabela periódica.  
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Analisando os dados da tabela é possível afirmar que o tipo de ligação que ocorre entre os elementos 

X e Z e a fórmula do composto binário formado por esses elementos são, respectivamente,  
a) ligação covalente, 4SiC .     

b) ligação iônica, 2MgC .     

c) ligação metálica, 3 2Mg A .     

d) ligação covalente, 2SC .     

e) ligação iônica, 2Na S.     

   

3. Para evitar bolor em armários utilizam-

 o cloreto de cálcio anidro, são higroscópicos, ou seja, capazes de 

absorver moléculas de água. Por isso, o frasco contendo esse secante acaba por acumular líquido no 

fundo, que nada mais é que solução aquosa de cloreto de cálcio. 

Dados os números atômicos: Ca 20  e C 17;  é correto afirmar que:  

a) entre o cálcio e o cloro ocorre ligação iônica.    
b) na formação do cloreto de cálcio anidro, o cálcio recebe 2 elétrons e o cloro perde um elétron.    
c) a fórmula do cloreto de cálcio é 2Ca C .     

d) o cloreto de cálcio é uma base.    

e) o cálcio forma o ânion 
2–Ca e o cloro forma cátion 

1C .     
   

4. Por meio das ligações químicas, a maioria dos átomos adquire estabilidade, pois ficam com o seu dueto 

ou octeto completo, assemelhando-se aos gases nobres. Átomos de um elemento com número 

atômico 20 ao fazer uma ligação iônica devem, no total:  

a) perder um elétron.    
b) receber um elétron.    
c) perder dois elétrons.    
d) receber dois elétrons.    
e) compartilhar dois elétrons.    

  

5. Uma das etapas do tratamento da água para abastecimento público é a retirada de impurezas e 

microrganismos, denominada floculação, na qual certa quantidade de sulfato de alumínio e hidróxido 

de cálcio é adicionada para formar o hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio.  

 

O sulfato de alumínio apresenta  

a) ligação covalente polar.    
b) ligação covalente apolar.    
c) fissão nuclear.    
d) ligação neutra.    
e) ligação iônica.    

  

6. A teoria corpuscular da matéria é fundamental dentro do pensamento científico; suas origens 

remontam à Grécia do século V a.C., quando Leucipo e Demócrito formularam algumas proposições 

sobre a natureza da matéria, resumidas a seguir: 

 

- A matéria é constituída de "átomos", pequenas partículas (corpúsculos) indivisíveis, não constituídas 

de partes. 
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- Os átomos podem variar quanto à forma. 

- Os átomos estão em movimento desordenado, constante e eterno. 

 

Tais proposições tinham por objetivo fornecer elementos para uma explicação lógica do 

funcionamento do mundo. Por exemplo, de acordo com os filósofos gregos, a água espalha-se sobre 

uma superfície plana porque seus átomos seriam esféricos e lisos, rolando uns sobre os outros; os 

átomos dos corpos sólidos seriam ásperos, ou dotados de pontas e ganchos que os prenderiam uns 

aos outros.  

 

Para explicar a associação de átomos, moléculas, etc., em vez de pontas e ganchos como propunham 

os gregos, fala-se hoje em interações de natureza elétrica. Considere as figuras a seguir. 

 

 

 

Sobre as ideias atualmente utilizadas para explicar as ligações entre as partículas, qual das afirmações 

é INCORRETA?  

a) Átomos podem se ligar compartilhando elétrons, como na covalência (figura II).    

b) Partículas dotadas de dipolo elétrico podem se atrair através dos polos elétricos de sinais contrários 

(figura III).    

c) Cátions são atraídos por ânions, como ocorre na ligação iônica (figura I).    

d) Na ligação metálica, ânions estão imersos num "mar" de elétrons móveis ("deslocalizados") que os 

mantêm unidos devido às cargas elétricas de sinais contrários (figura V).    

e) As ligações dipolo-dipolo podem ser especialmente fortes quando envolvem átomos de hidrogênio 

e átomos de eletronegatividade elevada (figura IV).    

   

7. Dois elementos químicos A e B apresentam número atômicos iguais a 13 e 16, respectivamente. Ao 

reagirem entre si, eles formam um composto iônico do tipo  
a) AB    
b) AB2    
c) A2B    
d) A2B3    

   

8. Os atributos químicos são índices importantes que caracterizam a qualidade da água. Os principais são: 

a medida de compostos iônicos, a medida da avaliação da produtividade de nutrientes e os conteúdos 

orgânicos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA em relação aos compostos iônicos.   

a) or isso não se dissolve em água.    
b)    
c)    
d)    
e)    

   



 

 
Q

u
í.

 

9. O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo.  

a) CaBr2 e HBr    
b) CBr4 e KBr    
c) NaBr e MgBr2    
d) KBr e NH4Br    

 

 QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

Renato Braga Martins, 47, vendedor, São Paulo (SP) 

Oswaldo Felippe Junior, do Instituto de Química da USP, responde: 

 

"Não é verdade que o alumínio não oxida com contato com a água. Na realidade, há uma oxidação do 

metal que está exposto na superfície, como ocorre, por exemplo, com uma peça qualquer de ferro. 

"A diferença é que o óxido de alumínio que se forma nesse caso é extremamente pouco solúvel e adere 

fortemente à superfície do material. 

"O resultado desse processo é a formação de uma camada protetora, uma espécie de 'barreira' que protege 

o material de novas oxidações. Essa camada é chamada camada passivadora e, por ser muito fina e 

uniforme, não conseguimos perceber a olho nu. "Se essa camada for removida, a superfície recém-exposta 

sofre nova oxidação, e o processo se repete indefinidamente. 

"Um hábito que deve ser revisto é o de cozinhar alimentos muito ácidos (como sucos e molhos de tomate) 

em panelas de alumínio. 

"Esses materiais podem facilitar a dissolução da camada passivadora (e do próprio metal) durante o 

cozimento e introduzir alumínio no alimento. 

"Hoje em dia há vários dados relacionando o aparecimento de algumas doenças do sistema nervoso a altas 

taxas de alumínio no organismo." 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/12/29/mais!/28.html 

Analisando o texto acima, diga qual a formula e o tipo de ligação interatomica realizado pelo composto 

formado pela oxidação do alumino.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/12/29/mais!/28.html
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. d 

Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica apenas Y, pois compostos 

iônicos conduzem corrente no estado líquido, mas não no estado sólido, pois neste caso os íons ficam 

retidos na rede cristalina.   

 

2. a 

Carga positiva: + 2; carga negativa: - 1 - 1 = - 2; distribuídas em quatro agrupamentos. 

Temos + 2  1  1 = 0, equivale a   2 1 1Mg C C .   

 

3. b 

Análise das afirmações: 

(a) Incorreta. O elemento Y é o enxofre e seus principais estados alotrópicos são o rômbico e o 

monoclínico. 

(b) Correta. Como X é um metal alcalino, sua energia de ionização é baixa e conduz bem a corrente 

elétrica. A valência dos elementos do grupo 1 ou IA é + 1, logo, a combinação com Y é dada por: X 1+Y2-  

X2Y (composto iônico). 

(c) Incorreta. O elemento Z é um gás nobre (Ne), logo, não reage violentamente com a água. 

(d) Incorreta. A combinação entre X e Y produz um composto iônico. 

(e) Incorreta. Como Z é um gás nobre, já está estável em relação a X e Y.   

 

4. a 

O ouro é um metal bastante maleável o que dificultaria manter uma forma definida, caso a medalha fosse 

inteiramente de ouro.   

 

5. b 

[I] Incorreta. Não apresentam brilho metálico. 

[II] Correta. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição devido às forças eletrostáticas. 

[III] Correta. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa ou fundidos. 

[IV] Correta. São sólidos nas condições ambiente (25 C  e 1atm).  

[V] Incorreta. São solúveis em solventes polares como a água, sendo que esta solubilidade pode variar 

muito.   

 

6. d 

íons (partículas carregadas 

eletricamente), como Na  e C ,  livres para transportar carga elétrica no meio. Uma maneira de liberar 

essas partículas é dissolver sal de cozinha em um copo de água. Nesse processo, os cátions e ânions 

existentes no sal sofrem dissociação iônica   

 

Exercícios de casa 

1. b 

J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, logo apresentam o mesmo número de elétrons 

de valência. 

 

Os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre: 
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J z 1 (grupo 17 Halogênio)

X (gás nobre) z (grupo 18)

Z z 1 (grupo 1 Metal alcalino)

  



  

 

 

O composto formado por um metal alcalino (Z) e um halogênio (J) é iônico e sua fórmula pode ser 

representada por: [Z ][J ] ou ZJ. 
   

 

2. b 

Quando mudanças de camadas de elétrons são analisadas, percebe-se uma variação muito grande de 

energia. No átomo X, isto é verificado na segunda energia de ionização para a terceira e no átomo Z da 

sétima energia de ionização para a oitava. 

 

Conclusão: X possui dois elétrons de valência e Z possui sete elétrons de valência. 

 

2
2

2 2

[X ][Z ]

XZ (ligação iônica) MgC

 


   

 

3. a 

Observe a distribuição eletrônica dos átomos:  

2 2 6 2 5
17C 1s 2s 2p 3s 3p .  Apresenta tendência a receber 1 elétron para tornar-se estável ( C 

). 

2 2 6 2 6 2
20Ca 1s 2s 2p 3s 3p 4s .  Apresenta tendência a doar 2 elétrons para tornar-se estável (Ca+2). 

 

Portanto, a ligação prevista entre Ca e C  é do tipo iônica formando 2CaC , que é um sal.   

 

4. c 

Pela distribuição eletrônica (1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2), observa-se que o elemento tende a adquirir 

estabilidade ao perder 2 elétrons.   

 

5. e 

3 2
4 2 4 3

2
4

3

3 2
4

2
4

2A 3SO A (SO ) (sulfato de alumínio)

SO (ânion sulfato)

A (cátion alumínio)

Ligação iônica entre A e SO .

Ligações cov alentes comuns e dativas no ânion sulfato SO :

 





 



 

 

 

   
 

 

6. d 

Na ligação metálica, ELETRONS estão imersos num "mar" de elétrons móveis ("deslocalizados") que os 

mantêm unidos devido às cargas elétricas de sinais contrários (figura V).    
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7. d 

Teremos: 

 

2 2 6 2 1 3
13

2 2 6 2 4 2
16

3 2
2 3 2 3

A 1s 2s 2p 3s 3p A

B 1s 2s 2p 3s 3p B

[A ] [B ] A B





 

 

 



   

 

8. d 

Resolução: 

Análise das alternativas: 

 

isso é 

considerado um eletrólito. 

+ e Cl-. 

eletrólito forte. Observe a figura a seguir. 

 

 

 

 

Comentário: 

Quando misturamos um ácido com uma base ocorre uma reação química denominada neutralização ou 

salificação. Nesta reação ocorre a formação de água e de outra substância que é composta por um cátion 

derivado da base e por um ânion derivado do ácido. Observe e esquema a seguir. 

 

 
 

Esta outra substância formada (CA), além da água, é denominada sal. 

ÁCIDO + BASE  ÁGUA + SAL 

Na verdade podemos dizer que a formação do sal é decorrência da neutralização do cátion H+ derivado 

do ácido pelo ânion OH- derivado da base, ou seja, H+ + OH-  HOH.   

 

9. a 

CaBr2 metal + ametal  iônico 

HBr  hidrogênio + ametal - covalente    

 

Questão Contexto  
 

Al2O3 e ligação iônica. 
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Gêneros discursivos/textuais 

(continuação) 

21 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Para um vestibulando compreender as noções de escrita dos grandes vestibulares como Fuvest, 

Unicamp e Unesp, é preciso entender o que irá ser pedido para a prova. Carta, discurso, síntese, dissertação 

argumentativa, são algumas das muitas definições que o candidato precisa saber para garantir uma boa nota 

na hora da prova, ou seja, os gêneros discursivos e textuais e suas particularidades. 

 

Iniciaremos a aula com uma visão mais ampla do que se constitui tais gêneros:  A linguagem, que 

pode ser definida pelo pensador russo, Mikhail Bakhtin, de tal modo que o sujeito passa a ocupar papel de 

destaque em qualquer situação de interação, uma vez que é a partir dele que se torna possível a compreensão 

das diversas relações sócio históricas que caracterizam uma sociedade. Em outras palavras, a linguagem se 

define em um conjunto de enunciados, que, na verdade, são acontecimentos que exigem:  

 

I. uma determinada situação histórica;  

II. a identificação dos atores sociais;  

III. o compartilhamento de uma mesma cultura;  

IV. o estabelecimento de um diálogo. 

 

Assim, pode ando se pensa 

em linguagem, afinal todo texto é constituído de alguma ideia e, certamente a fala também, todavia, 

analisaremos as definições presentes em cada composição para explicitarmos a similaridade entre ambas.  

 

Os gêneros discursivos, ou discurso, são ações verbais dotadas de alguma intencionalidade, por 

exemplo, uma fala sem pensar em uma discussão, uma apresentação pessoal para alguém que ainda não 

conhece, um debate sobre uma novela. Assim, o termo discurso pode se referir a um enunciado solene 

), a uma fala inconsequente 

e o conjunto de textos produzidos em um dado sistema  Bakhtin mostra ainda que os 

gêneros discursivos são infinitos já que são inúmeras e inesgotáveis as possibilidades de atividade humana.  

 

Quanto ao gênero textual, ou texto, são fenômenos históricos e intrinsecamente ligados à vida 
sociocultural, que compõem a noção de discurso, estando presentes na esfera caracterizadas acima. Ou seja, 

possuem determinada função de acordo com sua inserção social. São classificados em cinco definições que 

apresentaremos abaixo:  

 

Texto narrativo: Apresentam ações de personagem em um determinado tempo e espaço, possuem estrutura 

dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho.  

Exemplo: Romance, novela, crônica, contos, fábula, lentas 

 

Texto descritivo: Ocupam-se em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou assunto. São 

normalmente textos repletos de adjetivos que descrevem ou apresentam imagem a partir das percepções 

sensoriais do locutor (emissor).  

Exemplos: diário, relatos, biográfica, cardápio, currículo, entre outros.  

 

Texto expositivo: Possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como: definição, 

conceituação, informação, descrição e comparação. 

Exemplos: seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, etc. 

 

Texto dissertativo argumentativo: Os textos deste gênero buscam expor um tema ou assunto por meio de 

argumentações marcadas pela defesa de um ponto de vista (persuadir o leitor). Possuem uma estrutura 

textual dividia em três partes: tese (apresentação), antítese (desenvolvimento) e conclusão 



 

 
R

e
d

. 

Exemplos: editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, dissertação de 

mestrado, etc. 

 

Texto injuntivo: Indicam uma ordem de modo que o locutor (emissor) objetiva a orientar e persuadir o 

interlocutor (emissor). Apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. 

Exemplos: propaganda, receita culinária, bula de remédio, regulamento, manual de instruções, etc. 

 

É importante lembrar que, muitas vezes, iremos nos deparar com corpos textuais que apresentarão 

duas ou mais características de gêneros textuais distintos, por exemplo em um romance há definições da 

narração e também da descrição, como exemplo o livro Til, de José de Alencar.  

 

Por fim, para que o vestibulando entenda as provas vestibulares, em especial a redação da Unicamp 

em que há uma vasta divergência de tipos de texto, é imprescindível o entendimento dos gêneros textuais 

como um todo e onde cada tipologia pode estar inserida.  

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Fala-se muito a respeito da importância do estado de ânimo e da personalidade do professor na 

facilitação do processo de aprendizagem na sala de aula. Além do salário, o reconhecimento da pessoa 

do mestre por parte da comunidade é muito importante. Se ele sair da sombra, se for conhecido, isso 

alavancará a sua autoestima, sem a qual o entusiasmo inexiste. Professor é a profissão na qual o 

entusiasmo é indispensável. A fé na importância da tarefa que ele desempenha depende de 

reconhecimento e de certa notoriedade, talvez mais do que entre outros profissionais.   
Adaptado de Anna Veronica Mautner 

 

Assinale a alternativa correta a respeito da construção textual.  

a) O texto é construído essencialmente de parágrafo de natureza descritiva, uma vez que há 

enumeração de pormenores a respeito de um objeto de observação.  

b) em linguagem informal, o texto explora, em parágrafo de natureza narrativa, possíveis causas para 

um problema do cotidiano brasileiro.  

c) O parágrafo apresenta claramente circunstâncias em torno de um enredo desenvolvido com o 

objetivo de apresentar diversas situações dramáticas.  

d) O assunto é apresentado no primeiro período, a partir do qual se acrescentam aspectos que 

ampliam a reflexão sobre o tema.  

e) O início do parágrafo utiliza, como estratégia discursiva, uma declaração dubitativa, 

problematizando, assim, o assunto que será abordado de um ponto de vista polêmico. 

 

2. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos, e 

quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais.  

[...]  

O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro 

apresentou-me dois capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que me zanguei:  

 Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá 

ninguém que fale dessa forma!  

Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e  

replicou amuado que um artista não pode escrever como fala.  

 Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque 

não pode.  

 Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de 

negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, 

ninguém me lia.  
Graciliano Ramos, S. Bernardo 
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Uma das características da linguagem literária é a expressividade, que pode resultar, por exemplo, 

do uso metafórico de imagens concretas para a representação de aspectos abstratos da realidade. É 

o que se verifica em:  

a) Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho (linha 01).  

b) Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina 

vaidade (linha 09).  

c) dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o 

desenvolvimento das letras nacionais (linhas 02 e 03).  

d) Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode (linha 12).  

e)  Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo (linha 13).  

 

3. Leia o texto a seguir para responder à questão: 

A outra noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. 

Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá 

em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a 

cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra  pura, perfeita e 

linda. 

- Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando 

mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

- Ora, sim senhor... 

sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
Rubem Braga 

Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é: 

a) Conto. 

b) Poesia. 

c) Prosa. 

d) Crônica. 

e) Diário. 

 

 

4.   

 
Ao interpretar um anúncio publicitário, sempre considere os elementos verbais e não verbais. Disponível em: 

www.portaldapropaganda.com.br 
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A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 

Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 

a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 

b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 

c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 

d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 

e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1.  

 
  

 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico : 

a) influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam  ades o ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de inform tica pela popula ̧ o de baixo poder aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de inform tica pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas. 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a m quina, mesmo a mais moderna. 

 

2.  

No capricho 

 

O Adãozinho, meu cumpade, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de 

ue 

tal? Gosta desse  E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao cabôco da roça: 

-credo, parente do deus-me-

livre, mais horríver que briga de cego no  Ao que o delegado não teve como deixar de 

 E o cabôco, em cima da bucha, não perde a linha: 

  
BOLDRIN, R. Almanaque Brasil de Cultura Popular. São Paulo: Andreato Comunicação e Cultura, n o 62, 2004 (adaptado). 

 

Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero 

a) anedota, pelo enredo e humor característicos. 

b) crônica, pela abordagem literária de fatos do cotidiano. 

c) depoimento, pela apresentação de experiências pessoais. 

d) relato, pela descrição minuciosa de fatos verídicos. 

e) reportagem, pelo registro impessoal de situações reais. 

 

 

3. Leia as seguintes manchetes: 

Grupo I  

* Esperada, na Câmara, a mensagem pedindo a decretação do estado de guerra (Jornal do Brasil, 07 

de outubro de 1937)  

* Encerrou seus trabalhos a Conferência de Paris (Folha da Manhã, 16 de julho de 1947.) 

* Causaram viva apreensão nos E.U.A. os discos voadores (Folha da Manhã, 30 de julho de 1952) 
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Grupo II 

* Quase metade dos médicos receita o que indústria quer (Folha de S. Paulo, 31 de maio de 2010.) 

* Novo terminal de Cumbica atenderá 19 milhões ao ano (Folha de S. Paulo, 26 de junho de 2011.) 

* MEC divulga hoje resultados do Enem por escolas (Zero Hora, 22 de novembro de 2012.) 

 

Cada um dos grupos de manchetes acima reproduzidos, por ter sido escrito em épocas diferentes, 

caracteriza-se pelo uso reiterado de determinados recursos linguísticos. Indique um recurso linguístico 

que caracteriza as manchetes de cada um desses grupos. 

 

4.   

 
Qual é a relação de sentido existente entre a imagem de uma folha de árvore e as expressões 

 

reproduzido?  
 

5.  Câncer 21/06 a 21/07 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo 

indicará onde você falha  se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado 

virá à tona, pois 

precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a comunicação entre os 

irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida 

amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências 

de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais  sua confiança virá da 

intimidade com os assuntos da alma. 
Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009. 

 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu 

objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos 

de modo sociocultural. Aponte a função principal do texto, com base na análise de seus elementos 

constitutivos. 
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6.  

A diva 

Vamos ao teatro, Maria José? 

Quem me dera, 

desmanchei em rosca quinze kilos de farinha, 

tou podre. Outro dia a gente vamos. 

Falou meio triste, culpada, 

e um pouco alegre por recusar com orgulho. 

TEATRO! Disse no espelho. 

TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram 

sem nenhum aplauso. 

Perfeita. 

PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com 

base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. 

Assim, o texto A diva 

a) narra um fato real vivido por Maria José. 

b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 

c) relata uma experiência teatral profissional. 

d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 

e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

O assunto é apresentado no primeiro período, de forma a caber aos outros aumentar a reflexão sobre o 

foco da temática.  

 

2. b 

O excerto da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, revela o modo de pensamento realista do homem 

de negócios. Por meio desse excerto, pode ser entendida a opinião de Graciliano Ramos sobre estilo 

literário. Para o autor, a escrita deve ser marcada pela simplicidade e economia que se tem no 

vocabulário.  Assim, todas as alternativas estão corretas.  

 

3. d 

Pode ser observada na crônica de Rubem Braga todos os elementos característicos desse mesmo gênero, 

como o relato de uma situação corriqueira do cotidiano, permeado por uma linguagem contemplada de 

lirismo, além do predomínio da coloquialidade.  

 

4. e 

Os anúncios publicitários são um entre os inúmeros gêneros textuais existentes. Neles, a linguagem 

verbal e a não verbal servem para construir os sentidos do texto (o que chamamos de texto híbridos). 

Através desses dois recursos, o cartaz tem a intenção de convencer o interlocutor a adotar um 

comportamento responsável e ecológico no momento de consumir. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Os textos desempenham funções específicas ao circularem socialmente. Quando se aborda um texto 

publicitário, o objetivo principal é influenciar o comportamento do leitor para incitar ao consumo. Logo, 

a alternativa A é a correta.  

 

2. a 

 de uma 

pintura de uma mulher no escritório de um delegado. Trata-se de um fato desenvolvido no humor, com 

enredo simples e breve, voltado para divertir o leitor/ouvinte. Como apresentado, o texto se trata de 

uma piada, por apresentar uma breve narrativa com tom humorístico.  

 

3. No Grupo I, as manchetes se iniciam -se 

em relevo a ação praticada, não o agente que a praticou, visto que os sujeitos dessas manchetes estão 

 manchetes não 

-se os sujeitos e não apenas as 

ações a eles atribuídas. 

 

4. A imagem da folha d

seja, um mapa que representa pictoricamente a organização de pormenores de deslocamento. 
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5. A função é de aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. Chamamos de gênero o modo como os 

diversos textos aparecem na sociedade, e o gênero horóscopo é muito comum. Esse gênero não 

apresenta intenção de informar ou apresentar conteúdos, mas sim de aconselhar, astrologicamente, um 

indivíduo. 

 

6. b 

direciona o leitor a imaginar a experiência do teatro através do diálogo. 

No fim do poema, o leitor se surpreende por conta da função poética, que transforma Maria José, uma 

simples mulher, em uma diva pela sua espontaneidade ao atuar.  

 




