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RESUMO   
 

 

VITAMINAS 
 

Compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades 

apropriadas. O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, e, portanto, devem ser obtidos a partir da 

alimentação. 

 

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

 

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

no fígado e tecido adiposo, havendo menor risco de hipervitaminoses. Entre elas, podemos destacar as 

vitaminas A, D, E e K. 

 

 

As hidrossolúveis, por se dissolverem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo quando em 

excesso, havendo então maiores riscos de hipovitaminoses. Entre elas, podemos destacar as vitaminas C e as 

do Complexo B. 

Lipossolíveis: ADEK 

Hidrossolíveis: B e C 

 

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

organismo (hipovitaminoses) e suas funções no organismo: 

 

 

Vitaminas, sais minerais e 

metabolismo 
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Sais minerais 
 

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

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

 

• Cálcio (Ca):  Osso, contração muscular e coagulação  

Encontrado principalmente nos ossos (componente fundamental da matriz inorgânica óssea), 

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

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

vegetais de folhas escuras (couve, espinafre, etc). Sua deficiência pode causar, entre outros 

problemas, hemorragias e osteoporose. 

 

• Fósforo (P): ATP e nucleotídeos 

Também participa da formação dos ossos, mas sua função principal é compor a membrana 

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

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

Encontrado em carnes, ovos, cereais, entre outros. 

 

• Potássio (K): potencial de ação 

Sua principal função é a atividade conjunta com o sódio, atuando na bomba de sódio/potássio. 

Além disso, regula a pressão sanguínea. Encontra-se em frutas como banana, tomate, melão, frutas 

cítricas, ervilha, entre outros. 

 

• Sódio (Na):  Pressão arterial e potencial de ação 

Sua principal função é a atividade conjunta com o potássio, atuando na bomba de sódio/potássio. 

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

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

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

sódio pode causar uma queda de pressão. 

 

• Magnésio (Mg): Clorofila 

Síntese de vitamina D, compõe a clorofila (pigmento fotossintetizante dos vegetais), reações 

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

 

• Ferro (Fe): Hemoglobina 

Compõe a hemoglobina, pigmento do sangue responsável pelo transporte de gases.  Encontrado 

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

anemia. 

 

• Iodo (I): Hormônios tireoidianos 

Composto fundamental para o funcionamento dos hormônios tireoidianos. Os alimentos mais ricos 

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

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

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

endêmico, bem como um possível quadro de hipotireoidismo.  
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Metabolismo 
 

São os processos químicos e físicos que ocorrem no organismo.  

 

É classificado como catabolismo e anabolismo 

 

Catabolismo 

Obtenção de energia a partir da quebra de moléculas orgânicas, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, 

convertendo-os a moléculas mais simples. Ex: Respiração celular e o processo de digestão.  

 

Anabolismo 

São as reações de síntese de substâncias para o armazenamento ou para exercer sua função no organismo, 

seja ela estrutural, catalítica, de transporte, entre outras. Há a formação de moléculas complexas, a partir do 

gasto de energia. Por exemplo, síntese de proteínas e fotossíntese 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. As pessoas que sofrem de osteoporose apresentam uma redução do nível de cálcio no organismo, o 

que leva à fragilidade dos ossos e pode causar fraturas. O tratamento consiste em uma dieta à base de 

alimentos ricos em cálcio, medicamentos, nos casos mais sérios, e exercícios físicos. Mas, para o 

tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma melhor absorção 

do cálcio. A necessidade de exposição ao sol está relacionada à atividade da: 

a) Vitamina A. 

b) Vitamina B. 

c) Vitamina E. 

d) Vitamina D. 

e) Vitamina K.  

 

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

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

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

a) A ser necessária em menor quantidade. 

b) A ser sintetizada no próprio organismo. 

c) A ser lipossolúvel e ficar armazenada no fígado. 

d) C ser mais importante para o organismo. 

e) C fornecer energia para as reações metabólicas  

 

3. No século XVII, época das grandes navegações, marinheiros submetidos a longas viagens sofriam de 

escorbuto. Em 1747, o médico inglês James Lind achou que deveria  existir relação entre a doença e a 

dieta das pessoas a bordo dos navios. Para investigar essa possível relação, o médico dividiu a 

tripulação de marinheiros com escorbuto em grupos e recomendou que cada grupo recebesse, além 

de suas refeições, um suplemento alimentar, de acordo com as seguintes divisões: 

 

Grupo A: duas laranjas ou um limão. 

Grupo B: vinagre. 

Grupo C: água do mar. 

Depois de sete dias, o grupo A mostrou uma melhora significativa em comparação com os grupos B e 

C. 
LOPES, S.; MENDONÇA, V.L. Bio: volume 1. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 85. (Adaptado). 
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Após a realização desse experimento, James Lind chegou à conclusão de que o escorbuto está 

relacionado com a deficiência de: 

a) Frutas cítricas na dieta dos marinheiros, uma vez que nessas frutas  a presença de ácido ascórbico 

é predominante. 

b) Frutas cítricas na dieta dos marinheiros, uma vez que nestas frutas a presença de vitamina B 12 e K é 

predominante. 

c) Ácido acético (vinagre) na dieta dos marinheiros, uma vez que nesta substância a presença de 

vitamina C e D são predominantes. 

d) Sal na dieta dos marinheiros, uma vez que essa substância controla a presença da vitamina.  

 

4. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, 

respectivamente: 

a) magnésio, ferro e fósforo. 

b) ferro, magnésio e fósforo. 

c) fósforo, magnésio e ferro. 

d) magnésio, fósforo e ferro. 

e) fósforo, ferro e magnésio. 

 

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

a) cálcio. 

b) cloro. 

c) ferro. 

d) sódio. 

e) mercúrio. 

 

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

 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6. Ferro 

 

( ) formação do tecido ósseo 

( ) transporte de oxigênio 

( ) assimilação de energia luminosa 

( ) equilíbrio de água no corpo 

( ) transmissão de impulso nervoso 

 

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

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

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

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

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

e) 6 - 4 - 2 - 3 - 1. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. LEIA COM ATENÇÃO OS VERSOS ABAIXO: 

 

 

A mais que eu nunca vi, desamparam 

Muitos a vida, e em terra estranha e alheia 

Os ossos para sempre sepultaram. 

Quem haverá que sem o ver o creia? 

Que tão disformemente ali lhe incharam 

As gengivas na boca, que crescia 

A carne, e juntamente apodrecia: 
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Cheiro, que o ar vizinho inficionava: 

Não tínhamos ali médico astuto, 

Cirurgião sutil menos se achava; 

Mas qualquer, neste ofício pouco instruto 

Pela carne já podre assi cortava, 

Como se fora morta; e bem convinha, 

 
 Camões, Canto V, 81/82 

 

De acordo com os versos de Camões, a doença acima descrita é: 

a) Raquitismo, devido à falta de vitamina D. 

b) Xeroftalmia, devido à falta de vitamina A. 

c) Escorbuto, devido à falta de vitamina C. 

e) Anemia, devido à falta de vitamina B12. 

e) Beribéri, devido à falta de vitamina B1. 

 

2. Para responder esta questão considere o texto. 

ESPINAFRE PREJUDICA A ABSORÇÃO DE FERRO 

Graças ao marinheiro Popeye, personagem que recorre a uma lata de espinafre quando precisa reunir  

forças para enfrentar o vilão Brutus, até as crianças pensam que a verdura é uma boa fonte de ferro. O 

que os pequenos e muitos adultos não sabem é que a disponibilidade desse mineral para o organismo 

é bastante limitada. 

 

irma a nutricionista Lara Cunha, da USP (Universidade de 

São Paulo). 

Segundo ela, a verdura contém muita fibra, vitaminas A, C e do complexo B, potássio e magnésio, além 

de ser considerada laxativa e diurética, mas não deve ser consumida por pessoas com deficiência de 

ferro ou propensão a formar cálculos renais, também devido ao grande teor de ácido oxálico.  
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/comida/ult10005u374889.shtml) 

 

Considere as seguintes estruturas de algumas vitaminas presentes no espinafre:  

As vitaminas hidrossolúveis são somente: 

a) A e C. 

b) A e B9. 

c) A, B2 e B9. 

d) B2, B9 e C. 

e) A, B9 e C. 

 

3. Faz parte do senso comum o conhecimento de que cenoura faz bem para a visão. No entanto, a revista 

Cenouras ajudam a enxergar melhor? Não, mas o 

Leia o trecho abaixo: 

Acho que alguns olham para as cenouras pensando ser a grande cura mágica pa ra seu problema 

refrativo. Querem eliminar a necessidade de usar óculos comendo cenouras encantadas. Quando, na 

verdade, a cenoura faz parte da nutrição necessária para manter olhos saudáveis e ajudar a retardar a 

progressão de determinadas doenças como catarata e degeneração macular. No entanto, estudos 

recentes têm demonstrado que o que você come pode, temporariamente, aumentar a nitidez da sua 

visão e até mesmo melhorar a cognição. 

performance visual e cognitiva dos indivíduos que 

consumiram chocolate amargo. Os indivíduos que consumiram chocolate branco não tiveram um 

aumento real em seus testes de desempenho. Isso sugere que em menos de duas horas os flavonoides  

do cacau podem melhorar temporariamente certos aspectos da visão e cognição. Pesquisadores 

acreditam que os flavonoides do cacau aumentam o fluxo sanguíneo dos olhos e cérebro e que é isso 

 
Adaptadode:<http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/cenouras_ajudam_a_enxergar_melhor__nao_mas_o_chocolate_sim_

.html&gt;. Acesso em: 20/09/2014 
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Segundo o texto, a cenoura atua apenas na nutrição necessária para manutenção do olho, não tendo 

efeito nos problemas refrativos. Ainda assim, seu consumo é importante, pois ela possui uma vitamina 

que é matéria-prima para produção da rodopsina, proteína encontrada no epitélio pigmentar da retina. 

Assinale a alternativa que mostra corretamente essa vitamina. 

a) Vitamina C. 

b) Vitamina D. 

c) Vitamina B12. 

d) Vitamina K. 

e) Vitamina A. 

 

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

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

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

1. Córnea ressecada. 

2.  Raquitismo na infância. 

3. Deficiência na coagulação sanguínea. 

4. Anemia perniciosa. 

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

seguintes vitaminas: 

a) K, E, B2, B12. 

b) B1, D, C, E. 

c) A, D, K, B12. 

d) A, E, K, C. 

 

5. Assinale a alternativa correta, quanto ao resultado da carência das vitaminas K, D, B1, C e A, 

respectivamente. 

a) Beribéri, dificuldade na coagulação sanguínea, raquitismo, escorbuto e cegueira noturna  

b) Raquitismo, dificuldade na coagulação sanguínea, cegueira noturna, beribéri e escorbuto 

c) Cegueira noturna, dificuldade na coagulação sanguínea, raquitismo, escorbuto e beribéri  

d) Dificuldade na coagulação sanguínea, raquitismo, beribéri, escorbuto e cegueira noturna  

e) Escorbuto, beribéri, dificuldade na coagulação sanguínea, raquitismo e cegueira noturna  

 

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

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

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

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

frequentemente tomam sol. 

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

frequentemente tomam sol. 

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

raramente tomam sol. 

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

tomam sol. 

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

tomam sol.  
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7. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. 

São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso, é 

correto afirmar-se que 

a) o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular. 

b) a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo 

ferro. 

c) o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide. 

d) a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio. 

e) o magnésio faz parte da hemoglobina. 

 

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

essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada  

a) pâncreas. 

b) ovário. 

c) tireoide. 

d) hipófise. 

e) timo. 

 

9. A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo humano e suas principais fontes na 

alimentação, assinale o que for correto. 

(01) O ferro é um componente da hemoglobina, da mioglobina e das enzimas respiratórias. O fígado 

de boi é uma fonte rica desse componente, na forma oxidada. 

(02) O sódio é o principal cátion no líquido intracelular; apresenta-se como um cátion bivalente e tem 

no sal de cozinha sua principal fonte. 

(04) O iodo é um dos componentes dos hormônios da tireoide e é encontrado na substância NaCl.  

(08) O enxofre é um componente essencial na produção de lipídios e sua fonte principal são os sulfatos  

presentes em águas minerais. 

(16) O cálcio é um elemento essencial à coagulação sanguínea, sendo encontrado em leites.  

 

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

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

para o metabolismo humano, pois participa na fisiologia __________. 

 

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

a) hipotensão; metal; renal. 

b) hipertensão; cátion; nervosa. 

c) hipertensão; ânion; pulmonar. 

d) hipertensão; ânion; digestiva. 

e) hipotensão; cátion; hepática. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

A varfarina é um anticoagulante da família das cumarinas. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da 

síntese de fatores de coagulação dependentes de vitamina K. É útil para prevenir o desenvolvimento de novos 

trombos e da sua extensão como também complicações tromboembólicas secundárias , que muitas vezes 

são fatais. 

http://www.misodor.com/FARMACON/WARFARINA.html 

Em qual órgão ocorre a síntese dos fatores da coagulação e qual o risco da dose excessiva desse 

medicamento? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

A vitamina D atua aumentando a absorção de cálcio no intestino e é necessária a exposição aos raios UV 

para que ela seja ativada.  

 

2.  c 

A vitamina A é lipossolúvel (ADEK) e a C é hidrossolúvel (B e C). As vitaminas lipossolúveis podem ser 

armazenadas no fígado e não é necessária uma dose diária. 

 

3. a  

As frutas cítricas fornecem a vitamina C (ácido ascórbico) necessária para se evitar o desenvolvimento de 

escorbuto.  

 

4. c 

Moléculas de ATP (adenosina trifosfato) possui fósforo na sua composição, na forma de três fosfatos 

ligados. A clorofila possui magnésio na sua estrutura, assim como a hemoglobina apresenta ferro como 

grupo prostético 

 

5. e  

O mercúrio é tóxico aos seres vivos, sendo a intoxicação por esse metal conhecida como hidrargirismo. 

 

6. c 

Magnésio faz parte da composição da clorofila (assimilação da energia luminosa); Potássio participa da 

fase de repolarização do impulso nervoso; iodo compõe os hormônios tireoidianos T3 e T4. Cálcio é 

fundamental para a contração muscular, coagulação e composição da matriz óss ea mineral; O sódio faz 

a regulação da osmolaridade corporal, assim como a despolarização do potencial de ação. Por fim, o 

ferro faz parte da estrutura da hemoglobina, responsável pelo transporte de O 2 

 

Exercícios de casa 
 

1. c 

as gengivas. O escorbuto é a hipovitaminose C ( ácido ascórbico), comprometendo a síntese de 

colágeno, proteína fundamental para a cicatrização e manutenção do tecido conjuntivo.  

 

2.  d 

Vitaminas hidrossolúveis são as que fazem parte do complexo B e a vitamina C. As lipossolúveis são ADEK.  

 

3. e  

A rodopsina é fundamental para as reações de recepção do estímulo luminoso. O caroteno é o precursor 

de vitamina A e classicamente é encontrado em cenouras.  

 

4. c 

O ressecamento da córnea (xeroftalmia) decorre da hipovitaminose A 

Raquitismo é causado pela carência de vitamina D 

A vitamina K é vital para a produção dos fatores da coagulação pelo fígado 

Anemia perniciosa (um tipo de anemia megaloblástica) decorre da falta de vitamina B12 
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5. d 

Vitamina k  sangramentos 

Vitamina D  raquitismo em crianças e osteoporose em adultos 

Vitamina B1  beribéri 

Vitamina C  escorbuto 

Vitamina A  xeroftalmia e cegueira noturna  

 

6. e  

Indivíduos que estão mais sujeitos à faturas são aqueles com baixo cálcio e baixa vitamina D. Assim, são 

aqueles que ingerem alimentos pobres em cálcio (leite é rico em cálcio) e que raramente tomam sol.  

 

7. a  

O sódio, além de participar do impulso nervoso, regula a osmolaridade e a pressão arterial, pela pressão 

osmótica que exerce quando em maior concentração.  

 

8. c  

O iodo faz parte da composição química dos hormônios tireoidianos (T3 e T4).  

 

9. 17 (01 + 16) 

01  correta 

02  errada - O sódio é o principal íon do EXTRACELULAR. O potássio é o principal do intracelular  

04  errada -  O iodo não é encontrado na substância NaCl em si, mas o sal de cozinha é enriquecido 

com iodeto de potássio (KI) 

08  errada  o enxofre não é necessário para a produção de lipídeos, embora possa aparecer na  

composição química de alguns. Átomos essenciais são os de carbono, hidrogênio e oxigênio.  

16  correta 

 

10. b 

O sódio em excesso pode causar hipertensão, pelo aumento do volume intravascular. É um cátion (íon 

com carga positiva  Na+), que participa do potencial de ação na fase de despolarização (fisiologia  

nervosa). 

 

 

Questão Contexto  

Os fatores da coagulação são produzidos no fígado e a sua síntese depende de vitamina K. Visto que a 

varfarina (ou warfarina) é um anticoagulante cujo mecanismo de ação é um antagonismo dessa vitamina, uma 

overdose pode levar a sangramentos.  
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Professor: Gui de Franco  

Monitor:  Leidiane Oliveira 
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RESUMO   
 

 

O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) desenvolveu um pensamento político bastante original, 

que acabou se tornando o maior representante da teoria política clássica.  Tendo se afastado do autoritarismo 

e da utopia de seu mestre Platão, a política de Aristóteles está intrinsecamente ligada com a ética, na medida 

em que o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos.  Entretanto, a política é 

diferente da moral, pois enquanto esta tem como objetivo o indivíduo, aquela tem por objetivo a coletividade 

ou comunidade.  Assim, a ética em Aristóteles está voltada para a felicidade do indivíduo, enquanto a política  

está voltada para a felicidade coletiva da Pólis (cidade). 

Aristóteles parte do pressuposto de que todas as comunidades visam, isto é, tem como finalidade, 

algum bem. Assim, a mais importante de todas as comunidades, a saber, a comunidade política, visa ao maior 

de todos os bens: o bem-comum. Na medida em que a ética estabelece, em certo sentido, certa forma de 

vida a ser co

que tipo de governo e que forma devem ter as instituições a fim de proporcionar a felicidade para os seus 

cidadãos. 

comunidade para alcançar a sua felicidade e a perfeição. O filósofo enfatiza o papel fundamental da educação 

para preparar os indivíduos para a vida em comunidade, propiciando o encontro e a philia (amizade).  A 

verdadeira amizade é inseparável da justiça, e se complementam formando a unidade que precisa existir na 

cidade.  Justo é distribuir o que é devido a cada um, ou seja, o que cada um merece, dado que os indivíduos 

são diferentes e seria injusto dar coisas iguais a pessoas desiguais. Esta é a justiça distributiva, que leva em 

conta o mérito das pessoas.  Há, entretanto, outro tipo de justiça, a saber: A justiça comutativa, cujo objetivo 

é corrigir os possíveis erros da justiça distributiva, restabelecendo a equidade.  Nesse sentido, mesmo que as 

pessoas sejam desiguais no mérito, cada um deve ter o necessário para sua vida, e a cidade precisa impedir  

a má distribuição de riquezas e oportunidades. 

Em relação às formas de governo, Aristóteles estudou nada mais nada menos do que 158 

constituições existentes em sua época, estabelecendo uma classificação das formas de governo de se tornou 

clássica.  O primeiro critério utilizado por ele é a quantidade, assim o governo pode ser uma monarquia  

(governo de um só), aristocracia (governo de um grupo pequeno) e politeia (governo constitucional da 

maioria).  O segundo critério leva em consideração o valor, assim as três formas serão boas caso predomine 

o interesse comum, e serão más, caso predomine o interesse particular.   A tirania será o nome do governo 

de um só que visa o interesse próprio, a oligarquia será o nome do governo dos mais ricos ou nobres e a 

democracia o nome do governo da maioria pobre em detrimento da minoria rica. Portanto, às três formas 

boas de governo (Monarquia, Aristocracia e Politeia) correspondem três formas degeneradas ou corrompidas 

(Tirania, Oligarquia e democracia)  

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 
saliva contribui para o seu fabrico. A preparação dessa bebida consiste em três estágios básicos: 

fermentação, amadurecimento e azedamento. Assim, em todos os rituais de passagem, em 

 
(Adaptado: SZTUTMAN, R. Cauinagem, uma comunicação embriagada - apontamentos sobre uma festa tipicamente 

ameríndia. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2008.) 

Nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na 
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Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

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

escolhas racionais. 

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

se busca por ele mesmo. 

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

virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

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

da convivência social na polis. 

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

pelo exercício da sensibilidade.  
 

2. 
desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 

terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qua l das ciências ou faculdades 

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 

que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 

deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências  

e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência  

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

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

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

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

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

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

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

3. Para Aristótele

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

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

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

de constituição de sua essência, a sua natureza. 

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

afirmar que:  

a) 

desvio semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando com 

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

compartilham com algumas espécies de animais.    

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

superior. A partir da compreensão da natureza do homem determinados a spectos da vida social 

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

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

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

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

comunidade política.    

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

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

da crítica da economia política escrito em 1857/1858.    

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

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

o Bem coletivo.    
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4. 
ter vivido até ao fim da idade de ouro da vida da cidade grega e ter estado em íntimo contato com 

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

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

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

homogeneidade. Nenhum império impondo a sua civilização aos povos mais atrasados, nem uma 

 
(ROSS, D. Aristóteles. Lisboa: Dom Quixote. 1987. p. 243.)  

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

afirmativas a seguir. 

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

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

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

às questões morais e intelectuais. 

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

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 

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

 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 

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

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

 

5. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm 

predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a 

experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é 

exercido pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. 

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

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

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

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

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
 

6. 
no participar das decisões judiciais e dos cargos de governo. Desses, uns são limitados no tempo, de 

modo a não ser possível jamais a um cidadão exercer duas vezes seguidas o mesmo cargo, mas apenas 

depois de um intervalo definido. [...] Consideramos cidadão o que assim pode participar, como 

 
(ARISTÓTELES, Política. In: Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 76). 

 

Esse conceito clássico de cidadania ainda é aplicável aos nossos dias. Com base no texto, é correto 

afirmar que 

(01) nas ditaduras, quando a população não pode participar das decisões políticas, não há cidadania 

plena. 

(02) recusar-se a tomar parte nas decisões políticas não é um direito, mas uma afronta à cidadania.  

(04) a cidadania é uma concessão dos governantes ao povo. 

(08) não há cidadania plena quando a população não tem como acessar às instituições públicas, como 

participar delas. 

(16) a cidadania se resume à democracia, que é o direito de escolher os governantes.  

SOMA: (    )  
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Considere o seguinte fragmento. 

 

autossuficiente. Quando 

falamos em autossuficiente não queremos aludir àquilo que é suficiente apenas para um homem 

isolado, para alguém que leva uma vida solitária, mas também para seus pais, filhos, esposa e, em geral, 

para seus amigos e concidadãos, pois o homem é por  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário Gama Cury. Brasília: EDUNB, 2001. p.23. 

 

A partir do fragmento acima, e do entendimento da obra, pode-se afirmar que a felicidade está 

a) no homem porque ele é a medida de todas as coisas. 

b) para além do ser porque não o homem, mas, Deus é a medida suprema de todas as coisas.  

c) no comum dos homens, pois é no meio dos homens que existem as normas para as suas ações.  

d) na aquisição de prazer, de riqueza e de honrarias. 

e) em Deus porque somente nele encontra-se o fim da inquietude humana. 

 

2. Leia o texto a seguir: 

 

uma auto-suficiência praticamente completa; assim, ao mesmo tempo que já tem condições para 

assegurar a vida de seus membros, ela passa a existir também para lhes proporcionar uma vida melhor. 

Toda cidade, portanto, existe naturalmente, da mesma forma que as primeiras comunidades; aquela é 

o estágio final destas, pois a natureza de uma coisa é o seu estágio final, porquanto o que cada coisa 

é quando o seu crescimento se completa nós chamamos de natureza de cada coisa, quer falemos de 

um homem, de um cavalo ou de uma família. Mais ainda: o objetivo para o qual cada coisa foi criada - 

sua finalidade - é o que há de melhor para ela, e a auto-suficiência é uma finalidade e o que há de 

 
Fonte: ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. 2ª ed. Brasília: UnB, 1988, p.15. 

 

Com base na citação acima e em seus conhecimentos sobre a concepção de Estado e sociedade em 

Aristóteles, considere as afirmativas a seguir: 

I.   Para Aristóteles a cidade é uma criação artificial decorrente da necessidade que os homens têm de 

não causar danos uns aos outros. 

II.  A cidade auto-suficiente é o estágio final das primeiras comunidades e existe para garantir a vida de 

seus membros e tornar possível uma boa vida. 

III. A reflexão acerca da cidade revela a concepção teleológica da filosofia política de Aristóteles. 

IV. Para Aristóteles, a cidade deve ser entendida como uma espécie de comunidade que tem como 

única função proporcionar a segurança dos indivíduos. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

3. Tendemos a concordar que a distribuição isonômica do que cabe a cada um no estado de direito é o 

que permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade às várias modalidades de organizações 

instituídas no interior de uma 

 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 332.  
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De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça, 

no estado de direito, é  

a) conceber e aplicar, de forma incondicional, ideias racionais com poder normativo positivo e 

irrestrito.   

b) instituir um ideal de liberdade moral que não existiria se não fossem os mecanismos contidos nos 

sistemas jurídicos.  

c) determinar, para as relações sociais, critérios legais tão universais e independentes que possam 

valer por si mesmos.   

d) promover, por meio de leis gerais, a reciprocidade entre as necessidades do Estado e as de cada 

cidadão individualmente.   

e) estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível por 

meio de leis. 

 

4. Com base nos conhecimentos sobre o pensamento político de Aristóteles, é correto afimar. 

a) A reflexão aristotélica estabelece uma clara separação entre política e ética, uma vez que a parte 

(vida individual) não pode se confundir com o todo (comunidade política).  

b) A lei, para Aristóteles, como expressão política da ordem natural e, portanto, intimamente ligada 

à justiça, é o princípio que rege a ação dos homens na pólis. 

c) Aristóteles sustenta que cada homem, por sua liberdade natural, sempre age tendo em vista algo 

que lhe parece ser um bem, alcançando sua perfeição pela satisfação de suas paixões e 

necessidades individuais. 

d) O conceito de felicidade a que, segundo Aristóteles, visa individualmente a ação humana, está 

desvinculado do conceito de justiça como um exercício político orientado ao bem comum. 

e) Na concepção política de Aristóteles, torna-se evidente que a idéia de bom governo, de regime 

justo e de cidade boa depende da tripartição dos poderes. 

 

5.                                                                                TEXTO I 

dades públicas não como alguém que cuida apenas de seus 

próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por 

nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar 

es

Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 

 

TEXTO II 

exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal 

modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente 

podem sê- ica. Brasília: UnB, 

1985. 

 

Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no século 

IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a): 

a) prestígio social. 

b) acúmulo de riqueza. 

c) participação política. 

d) local de nascimento. 

e) grupo de parentesco. 

 

6. Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política

habita num determinado lugar, pois, tal como os cidadãos, também os metecos (homens livres) e os 

escravos possuem um local para habitar. (...) Ora, não há melhor critério para definir o que é o cidadão, 

em sentido estrito, do que entender a cidadania como capacidade de participar da administração da 

 
(ARISTÓTELES. Política, livro III, cap. 1 1275a6-7 e 22-23).  
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A partir desse trecho, é correto afirmar que 

(01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de cidadãos, mas está acessível a todos que 

têm cidadania. 

(02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar. 

(04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele participar da vida política da 

cidade. 

(08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de ocupar cargos públicos ou 

tomar parte nas decisões judiciais, mas somente àqueles que são considerados cidadãos naquela  

cidade. 

(16) a participação política não é uma questão de escolha para Aristóteles, uma vez que, para ele, todos 

os habitantes da cidade deveriam agir politicamente, independente de sua condição social ou 

econômica. 

SOMA: (    ) 

 

7. S

absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios  esses 

tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais , tampouco devem ser 

agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades 

morais e à prática das atividades políticas". 
VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994. 

 

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:  

a) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de 

qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.  

b) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma 

concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.  

c) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os 

habitantes da pólis a participarem da vida cívica. 

d) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser 

dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

e) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham 

tempo para resolver os problemas da cidade. 

 

 

8.  

porque possui escravos, mas porque deles se serve. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito 

grande ou de muito elevado; ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também 

todos que a ela se podem furtar deixam os seus cuidados a um mordomo, e vão se entregar à política  

 
(Aristóteles. A política, s/d. Adaptado.) 

 

O filósofo Aristóteles dirigiu, na cidade grega de Atenas, entre 331 e 323 a.C., uma escola de filosofia  

chamada de Liceu. No excerto, Aristóteles considera que a escravidão  

a) é um empecilho ao florescimento da filosofia e da política democrática nas cidades da Grécia.  

b) permite ao cidadão afastar-se de obrigações econômicas e dedicar-se às atividades próprias dos 

homens livres. 

c) facilita a expansão militar das cidades gregas à medida que liberta os cidadãos dos trabalhos 

domésticos. 

d) é responsável pela decadência da cultura grega, pois os senhores preocupavam-se somente em 

dominar os escravos. 

e) promove a união dos cidadãos das diversas pólis gregas no sentido de garantir o controle do s 

escravos.  
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9. Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser entregue ao povo, 

como ocorre na democracia, do que a alguns homens notáveis, como na oligarquia ou aristocracia. 

Ele argumentava que, mesmo que um indivíduo isoladamente não fosse muito competente no ato de 

julgar, quando unido a outros cidadãos julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um.  

 

A vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de 

a) Combinar as qualidades de muitos e neutralizar seus defeitos. 

b) Garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite. 

c) Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. 

d) Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. 

e) Promover o anonimato das opiniões e decisões. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
Use seus conhecimentos sobre o conceito de justiça em Aristóteles para explicar a diferença entre justiça e 

igualdade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. c 

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

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

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

Como, por sua vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser 

alcançada no interior da vida em comunidade. 

 

2.  c 

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

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

interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar -

se à ciência política. 

 

3. c 

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

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

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

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 

4. c 

-se temporalmente 

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

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

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

a democracia, quanto outras mais restritas. 

 

5. a 

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

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

ponto de vista moral como intelectual. 

 

6. 1 + 2 + 8 

Aristóteles foi o autor de um das mais célebres concepções de cidadania da história da filosofia e que 

expressa muito bem a visão clássica a respeito do tema. Para ele, a cidadania consiste essencialmente na 

capacidade de participação política, de doação pela comunidade. Isto significa que ela não é uma 

concessão do governo, nem um direito que se possa usar ou não, mas um dever, que está muito para 

além de eleições e que significa estar sempre disposto a sacrificar-se pelo bem comum. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

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

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

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

Como, por sua vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser 

alcançada no interior da vida em comunidade. 

 

2.  c 
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 origem natural, não artificial, desenvolve-se 

temporalmente a partir das famílias (primeiras comunidades) e tem como papel não apenas promover 

segurança ou proteção, mas sim a vida boa, isto é, promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto 

do ponto de vista moral como intelectual. 

 

3. e 

Sendo a política a arte da vida organizada em comunidade, a principal virtude da ordem política é a 

justiça, que, consiste, segundo Aristóteles, não em um conjunto de normas abstratas e impessoais ou em 

um igualdade quimérica, mas na aplicação prudente de um conjunto de arranjos práticos e concretos  

que visam ordenar as relações entre os homens a fim de promover o bem comum. 

 

4. b 

Segundo Aristóteles, o homem é um ser naturalmente político e social. Por isso, sua visão política é 

essencialmente comunitária. Segundo ele, a sociedade não é um conjunto de átomos isolados, mas um 

conjunto orgânico em que todas as partes devem sacrificar-se pelo comum. Pois a virtude que regula  

esta relação entre os homens na comunidade política é a  justiça. E a tripartição dos poderes é ideia de 

Montesquieu. 

 

5. c 

Aristóteles foi o autor de um das mais célebres concepções de cidadania da história da filosofia e que 

expressa muito bem a visão clássica a respeito do tema. Para ele, a cidadania consiste essencialmente na 

capacidade de participação política, de doação pela comunidade. Isto significa que ela não é uma 

concessão do governo, nem um direito que se possa usar ou não, mas um dever, que está muito para 

além de eleições e que significa estar sempre disposto a sacrificar-se pelo bem comum. 

 

6. 1 + 4 + 8 

Ao definir o cidadão como aquele que participa politicamente da comunidade, Aristóteles faz uma clara 

distinção entre habitante (mero membro da sociedade) e o cidadão (membro da comunidade política). 

Da mesma maneira, reconhece que alguma forma de participação no governo deve ser concedida a todo 

aquele que é identificado como cidadão, mas não a todo habitante. 

 

7. b 

Mesmo na democrática Atenas, onde a cidadania era muito abrangente para os padrões da Antiguidade 

e incluía teoricamente os pobres, desde que fossem livres, homens, nascidos na cidade e de família 

ateniense, na prática, o fato é que apenas os ricos tinham tempo e condições para se dedicar à atividade 

política. Esta realidade, por sua vez, é exposta por Aristóteles, que admite aí uma visão hierárquica e 

elitista de cidadania. 

 

8. b 

Para o choque de muitos na atualidade, Aristóteles defendia que a escravidão não só era algo justo, como 

também algo natural. Segundo ele, existem homens que nascem naturalmente superiores, destinados a 

mandar, e existem homens que nascem naturalmente inferiores, destinados a obedecer. A função dos 

homens inferiores é servir economicamente aos homens superiores, a fim de que estes possam se dedicar 

a tarefas mais elevadas. 

 

9. a 

organização propriamente dita do Estado ou suas formas de governo, aí o filósofo reconhece a existência  

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

outras mais restritas: a monarquia e a aristocracia. No caso da democracia, sua vantagem está em, através 

da deliberação comum, favorecer decisões que atendam mais ao interesse coletivo, minimizando os 

possíveis equívocos de decisões tomadas por uns poucos. 

 

Questão contexto 
Aristóteles define justiça como equidade, isto é, dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Igualdade 

seria tratar todos da mesma forma independente das suas necessidades.  
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Aprofundamento em 

Teorema de Stevin 

12 

abr 
 

 

RESUMO   
 

 

Conceitos iniciais 

 

Densidade 

 

Se tivermos um corpo de massa m e volume V, definimos sua densidade através da relação: 

 

𝒅 =
𝒎

𝑽
 

 

A unidade de densidade no Sistema Internacional (SI) é o kg/m3. No entanto, usualmente são utilizados o 

g/cm3  

 

d=1000kg/m3 3 

 

Se o corpo for homogêneo, pode-se usar o termo massa específica como sinônimo de densidade. 

 

Pressão 

 

Na figura, F é uma força que atua obliquamente numa superfície plana de área S. Utilizando o ângulo entre a 

força F e o plano, podemos determinar a componente normal da força F que atua sobre a superfície.  

 

 
 

Definimos pressão (p) nessa superfície pela relação entre a intensidade Fnormal (Fy da figura) da resultante das 

forças normais atuantes e a área S da superfície. 

𝑷 =
𝑭𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍

𝑺
 

 

A unidade de pressão no SI é o N/m2, também denominado pascal (Pa). 

Observe que a pressão é uma grandeza escalar. Para uma mesma força, a pressão é inversamente 

proporcional à área da superfície onde a força atua. Por isso, os objetos pontiagudos furam com maior 

facilidade que os objetos rombudos: os pontiagudos têm menor área e, por isso, exercem maior pressão. 

 

Teorema de Stevin 

 

Consideremos um líquido homogêneo de densidade d contido no interior de um recipiente. Seja patm a 

pressão atmosférica e g a aceleração da gravidade local. 
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Estabelece o Teorema de Stevin: 

ilíbrio é dada pela soma da pressão 

na superfície (pressão atmosférica) com a pressão devida à coluna líquida situada acima do ponto (pressão 

hidrostática  

 

𝒑 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒅𝒈𝑯 
 

Uma consequência imediata do Teorema de Stevin é que todos os pontos situados numa mesma horizontal, 

num líquido homogêneo em equilíbrio, apresentam a mesma pressão. 

Outra consequência do Teorema de Stevin é o Princípio de Pascal: 

mite integralmente a todos os 

 

 

Vasos comunicantes 

 

Se dois líquidos imiscíveis de densidades diferentes forem colocados num sistema de vasos comunicantes, 

as alturas h1 e h2, em relação à superfície de separação entre eles, são inversamente proporcionais às 

densidades d1 e d2. 

 
 

Realmente, igualando as pressões nos pontos A e B, temos: 

 

𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 

𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑑1𝑔ℎ1 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑑2𝑔ℎ2 

𝑑1𝑔ℎ1 = 𝑑2𝑔ℎ2 

𝒅𝟏𝒉𝟏 = 𝒅𝟐𝒉𝟐 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 
matéria, que passaria a ter a densidade desses Buracos. Se a Terra, com massa da ordem de 1027 g, fosse 

l a 1024 g/cm3, ocuparia um volume comparável ao: 

a) de um nêutron. 

b)  

c) de uma bola de futebol. 

d) da Lua. 

e) do Sol. 

 

2. Um vaso de flores, cuja forma está representada na figura, está cheio de água. Três posições, A, B e C, 

estão indicadas na figura. 

 
 

A relação entre as pressões pA, pB e pC, exercidas pela água respectivamente nos pontos A, B e C, pode 

ser descrita como: 

a) pA > pB > pC. 

b) pA > pB = pC. 

c) pA = pB > pC. 

d) pA = pB < pC. 

e) pA < pB = pC. 

 

3. Emborca-se um tubo de ensaio em uma vasilha com água, conforme a figura. Com respeito à pressão 

nos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qual das opções abaixo é válida? 

 
a) p1 = p4 

b) p1 = p6 

c) p5 = p4  

d) p3 = p2 

e) p3 = p6 

 

4. O organismo humano pode ser submetido, sem consequências danosas, a uma pressão de, no máximo, 

4,0x105 N/m2 e a uma taxa de variação de pressão de, no máximo, 1,0x104 N/m2 por segundo. Nessas 

condições, responda: 

a) qual é a máxima profundidade recomendada a um mergulhador? 

b) qual é a máxima velocidade de movimentação na vertical recomendada para um mergulhador? 

(Adote os dados: pressão atmosférica: 1,0x105 N/m2; densidade da água: 1,0x103 kg/m3; intensidade da 

aceleração da gravidade: 10 m/s2) 
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5. No tubo em U da figura, de extremidades abertas, encontram-se dois líquidos imiscíveis, de densidades 

iguais a 0,80 g/cm3 e 1,0 g/cm3. O desnível entre as superfícies livres dos líquidos é h = 2,0 cm. 

 
As alturas h1 e h2 são, respectivamente: 

a) 4,0 cm e 2,0 cm. 

b) 8,0 cm e 4,0 cm. 

c) 10 cm e 8,0 cm. 

d) 12 cm e 10 cm. 

e) 8,0 cm e 10 cm. 

 

6. O relevo submarino de determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, 

na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência 

mais profundo, mostrado pela linha vermelha. 

 
Dois peixes, 1 e 2, estão inicialmente em repouso nas posições indicadas e deslocam-se para o ponto 

P, onde param novamente. Considere que toda a região mostrada na figura esteja submersa, que a 

água do mar esteja em equilíbrio e que sua densidade seja igual a 10³ kg/m³. Se g = 10 m/s² e 1 atm = 

105 Pa, pode-se afirmar, considerando apenas os pontos de partida e de chegada, que, durante seu 

movimento, o peixe 

a) 2 sofreu uma redução de pressão de 3 atm. 

b) 1 sofreu um aumento de pressão de 4 atm. 

c) 1 sofreu um aumento de pressão de 6 atm. 

d) 2 sofreu uma redução de pressão de 6 atm. 

e) 1 sofreu uma redução de pressão de 3 atm. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

  

1. Ao se usar um saca-rolhas, a força mínima que deve ser aplicada para que a rolha de uma garrafa 

comece a sair é igual a 360 N. 

a) 

normal que a rolha exerce no bocal da garrafa. Despreze o peso da rolha. 

b) Calcule a pressão da rolha sobre o bocal da garrafa. 

 

(Considere o raio interno do bocal da garrafa igual a 0,75 cm e o comprimento da rolha igual a 4,0 cm. 
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2. Considere os recipientes A, B e C da figura, cujas áreas das paredes do fundo são iguais. Os recipientes 

contêm o mesmo líquido homogêneo em equilíbrio, e em todos eles o nível livre do líquido atinge a 

altura h. 

 
Sejam pA, pB e pC e FA, FB e FC, respectivamente, as pressões e as intensidades das forças exercidas pelo 

líquido nas paredes do fundo dos recipientes A, B e C. Compare: 

a) pA, pB e pC; 

b) FA, FB e FC. 

 

3. Em um vaso em forma de cone truncado, são colocados três líquidos imiscíveis. O menos denso ocupa 

um volume cuja altura vale 2,0 cm; o de densidade intermediária ocupa um volume de altura igual a 

4,0 cm, e o mais denso ocupa um volume de altura igual a 6,0 cm. Supondo que as densidades dos 

líquidos sejam 1,5 g/cm3, 2,0 g/cm3 e 4,0 g/cm3, respectivamente, responda: qual é a força extra 

exercida sobre o fundo do vaso devido à presença dos líquidos?  

(A área da superfície inferior do vaso é 20 cm2 e a área da superfície livre do líquido que está na primeira 

camada superior vale 40 cm2. A aceleração gravitacional local é 10 m/s2). 

 

 
 

 

4. Manômetro é um instrumento utilizado para medir pressões. A figura a seguir ilustra um tipo de 

manômetro, que consiste em um tubo em forma de U, contendo mercúrio (Hg), que está sendo 

utilizado para medir a pressão do gás dentro do botijão. 

 

 
 

Se a pressão atmosférica local é igual a 72 cm Hg, qual é a pressão exercida pelo gás? 

 

 

5. Um recipiente cilíndrico contém água em equilíbrio hidrostático (figura 1). Introduz-se na água uma 

esfera metálica maciça de volume igual a 5,0x10 5 m3, suspensa, por um fio ideal de volume desprezível, 

de um suporte externo. A esfera fica totalmente submersa na água sem tocar as paredes do recipiente 

(figura 2). 
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Restabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que a introdução da esfera na água provocou um 

nsidade da água é igual a 1,0x103 kg/m3 e a área 

da base do recipiente é igual a 2,0x10 3 m2. Considere g = 10 m/s2 . 

 

6. Se o experimento de Torricelli para a determinação da pressão atmosférica (p0) fosse realizado com 

H2O = 1,0 g/cm3) no lugar de mercúrio, que altura da coluna de água no tubo (em relação ao 

nível livre da água na cuba) faria o equilíbrio hidrostático ser estabelecido no barômetro?  

( 2. A pressão 

atmosférica local vale p0 = 1,0 atm). 

 

7. Os três aparelhos abaixo estão situados no interior da mesma sala: 

 

 
 

Fundamentado nas indicações das figuras, determine as pressões exercidas pelos gases contidos em 

M e N 

 

8. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos não-miscíveis em equilíbrio 

hidrostático. Observe, como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido (1) é de 34 cm e que a 

diferença de nível entre a superfície livre do líquido (2), no ramo da direita, e a superfície de separação 

dos líquidos, no ramo da esquerda, é de 2,0 cm. Considere a densidade do líquido (1) igual a 0,80 

g/cm3.  

 
Calcule a densidade do líquido (2). 

 

9. Na situação esquematizada fora de escala na figura, um tubo em U, longo e aberto nas extremidades, 

contém mercúrio, de densidade 13,6 g/cm3. Em um dos ramos desse tubo, coloca-se água, de 

densidade 1,0 g/cm3, até ocupar uma altura de 32,0 cm. No outro ramo, coloca-se óleo, de densidade 

0,80 g/cm3, que ocupa uma altura de 6,0 cm. 
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Qual é o desnível x entre as superfícies livres da água e do óleo nos dois ramos do tubo? 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Na figura, representa-se o equilíbrio de três líquidos não-miscíveis A, B e C, confinados em um sistema de 

vasos comunicantes: 

 

 
 

Os líquidos A, B A B C, que obedecem à relação: ( A/1) = ( B/2) = ( C/3) Supondo o 

valor de h conhecido, responda: qual é o valor do comprimento x indicado? 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

𝑑 =
𝑚

𝑉
→ 𝑉 =

𝑚

𝑑
=

1027𝑔

1024 𝑔/𝑐𝑚³
= 10³𝑐𝑚³ 

 

2. e 

De acordo com o teorema de Stevin, pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal 

suportam a mesma pressão, expressamente válida pela expressão seguinte: 

𝑝 = 𝑝0 + 𝑑𝑔ℎ 

𝑝0: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑑: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

ℎ: 𝑑𝑒𝑠𝑛í𝑣𝑒𝑙 

 

3. d 

Percebe-se que p5 = p6; p3 = p4 e p4 = p2. 

Logo, p2 = p3. 

 

4. a) 𝑝 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑑𝑔ℎ → 4. 105 = 105 + 103. 10. ℎ → ℎ = 30 𝑚 

  

b) Para sofrer na subida vertical uma variação de pressão ∆p = 104 Pa, em 1 s, ele deve deslocar: 

∆𝑝 = 𝑑𝑔ℎ → 104 = 103. 10. ℎ → ℎ = 1𝑚 

𝑣 =
∆ℎ

∆𝑡
=

1

1
= 1

𝑚

𝑠
 

 

5. c 

𝑝𝑒𝑠𝑞. = 𝑝𝑑𝑖𝑟. 

𝜇1. 𝑔. ℎ1 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 = 𝜇2. 𝑔. ℎ2 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 → 0,80ℎ1 = 1,0ℎ2 (𝑖) 

ℎ1 − ℎ2 = 2,0 (𝐼𝐼) 
(𝐼) 𝑒𝑚 (𝐼𝐼): ℎ1 − 0,80ℎ1 = 2,0 → ℎ1 = 10𝑐𝑚 ∴ ℎ2 = 8,0𝑐𝑚 

 

6. d 

A diferença de pressão entre dois pontos é ∆p = dgh, sendo h o desnível entre dois pontos. 

Em relação ao fundo do mar: 

- o peixe 1 aumentou sua profundidade em h1 = 30 m, baixando de 120 m para 90 m, portanto ele sofreu 

um aumento de pressão. 

- o peixe 2 diminuiu sua profundidade em h2 = 60 m, subindo de 30 m para 90 m, portanto ele sofreu uma 

diminuição de pressão. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a) Considerando que a força mínima aplicada na rolha deve ter o valor igual à força de atrito estático 

máxima, temos: 

𝑓𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑡.
𝑚á𝑥. = 𝜇𝑒𝑠𝑡.𝑁 → 360 = 0,2. 𝑁 → 𝑁 = 1800 𝑁  
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    b) Sendo a rolha um cilindro de área lateral 2πRl, então a pressão é dada por: 

𝑝 =
𝑁

2𝜋𝑅𝑙
=

1800

2.3.0,75.10−2.4.10−2 = 1,0. 106𝑃𝑎  

 

2. a) Independente dor formato do recipiente considerado, a pressão hidrostática exercida pelo líquido em 

sua base é dado por: p = µgh. 

Como nos três casos, as três variáveis supracitadas são as mesmas, então: pA = pB = pC 

b) p = F/A  F = pA 

Como os três recipientes têm paredes do fundo com áreas iguais, conclui-se que: FA = FB = FC 

Este resultado é conhecido como Paradoxo Hidrostático. 

 

3. 𝐹 = (𝑝𝐴)𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 

𝐹 = (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵 + 𝑝𝐶)𝐴𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 

𝐹 = (𝜇𝐴ℎ𝐴 + 𝜇𝐵ℎ𝐵 + 𝜇𝐶ℎ𝐶)𝑔𝐴𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 

𝐹 = (1,5.2,0 + 2,0.4,0 + 4,0.6,0)10.10.20. 10−4 
𝐹 = 7,0 𝑁 

 

4. 𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 → 𝑝𝑔á𝑠 = 𝑝𝐻𝑔 + 𝑝0 

𝑝𝑔á𝑠 = 50 + 72 = 122 𝑐𝑚𝐻𝑔  

 

5. ∆𝑉 = 𝐴∆ℎ → 5,0. 10−5 = 2,0. 10−3∆ℎ → ∆ℎ = 2,5. 10−2𝑚 

∆𝑝 = 𝜇𝑔∆ℎ → ∆𝑝 = 1,0.103. 10.2,5. 10−2 = 2,5.102𝑃𝑎  

 

6. Na figura seguinte temos representado o barômetro de Torricelli: 

 
Tendo em vista o equilíbrio hidrostático do sistema, podemos afirmar que a pressão exercida pela coluna 

de água de altura h em sua base (𝑝𝐻2𝑂) é igual a pressão atmosférica (p0). 

𝑝𝐻2𝑂 = 𝑝0 → 𝜇𝐻2𝑂. 𝑔. ℎ = 𝑝0 → ℎ =
𝑝0

𝜇𝐻2𝑂. 𝑔
 

Sendo p0 = 1 atm ≈ 1,0.105 Pa, µH2O = 1,0.10³ kg/m³ e g = 10 m/s², calculemos a altura h: 

ℎ = 1,0.
105

1,0.103. 10
= 10 𝑚 

  

 

7. Observando-se o barômetro de Torricelli, conclui-se que: 

P0 = 70 cmHg 

Gás M: pM = pHg + po = 20 + 70 = 0 cmHg 

Gás N: pN = pHg = 20 cmHg  

 

8. 𝑝𝑑𝑖𝑟. = 𝑝𝑒𝑠𝑞. 

𝜇2. 𝑔. ℎ2 + 𝑝0 = 𝜇1. 𝑔. ℎ1 + 𝑝0 

𝜇2. 2,0 = 0,80.42 → 𝜇2 = 13,6
𝑔

𝑐𝑚³
 

 

9. 𝑝𝑑𝑖𝑟. = 𝑝𝑒𝑠𝑞. 

𝜇𝑀. 𝑔. ℎ𝑀 + 𝜇0. 𝑔. ℎ0 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 = 𝜇𝐴. 𝑔. ℎ𝐴 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 
13,6ℎ𝑀 + 0,80.6,0 = 1,0.32,0 → ℎ𝑀 = 2,0 𝑐𝑚 
 

𝑥 = ℎ𝐴 − (ℎ𝑀 + ℎ0) 
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𝑥 = 32,0 − (2,0 + 6,0) = 24,0 𝑐𝑚 

 

Questão Contexto  

𝑝𝑑𝑖𝑟. = 𝑝𝑒𝑠𝑞. 

𝜇𝐶 . 𝑔. 𝑥 + 𝑝0 = 𝜇𝐵. 𝑔. 2ℎ + 𝜇𝐴. 𝑔. 4ℎ + 𝑝0 
𝜇𝐶𝑥 = 𝜇𝐵. 2ℎ + 𝜇𝐴. 4ℎ 
 

Fazendo: 𝜇𝐵 = 2𝜇𝐴 𝑒 𝜇𝐶 = 3𝜇𝐴, vem: 

3𝜇𝐴𝑥 = 2𝜇𝐴. 2ℎ + 𝜇𝐴. 4ℎ 
3𝑥 = 4ℎ + 4ℎ 

𝑥 =
8

3
ℎ 
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Conflitos do Oriente Médio 
09 

abr 
 

RESUMO   
 

 

Oriente Médio é uma área geográfica inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen 

e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

 

Apesar das diferentes etnias que ocupam esta região, existem elementos que lhes dão uma identidade 

comum, como a língua árabe e a religião islâmica, professada por algumas sociedades. O islamismo, uma 

das três maiores religiões monoteístas do mundo, possui grande expressividade no Oriente Médio.  

 

Outra Característica relevante do Oriente Médio é a presença de enormes quantidades de petróleo no 

subsolo da região. Na segunda metade do século XX, o petróleo se tornou a principal matriz energética. 

Portanto, o controle de suas reservas passou a ser de interesse estratégico das principais empresas e 

potencias políticas mundiais.  

  

 
Fonte: https://descomplica.com.br/blog/historia/resumo-questao-palestina/ 

 

  

Questão Palestina 

 

Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do século 

XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. Uma grande 

quantidade de judeus, a partir da segunda metade do século XIX, migrou em massa em direção aos territórios 

da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região é reivindicada pelos judeus por ter 

sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império Romano, no século III d.C., dando início 

à diáspora (dispersão de judeus pelo mundo). Com a ocupação da área, uma tensão estabeleceu-se entre os 

povos das duas principais religiões do local, o que desencadeou uma série de conflitos. Após o final da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou encarregada de 

resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre as duas nações em 1947. Dessa forma, 

aproximadamente metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma 

administração internacional. Era a Partilha da ONU.  

  

No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, dando início 

ao processo de ocupação da Palestina.  
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Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação Palestina), liderada por Yasser Arafat, para lutar 

pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos então recentes. O principal grupo 

político da OLP, também controlado por Arafat, era o Fatah, um grupo moderado ainda hoje existente. 

 

Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve início 

a Guerra dos Seis Dias em 1967. Em apenas seis dias os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a Península do 

Sinai do Egito, as Colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Mesmo com a 

resolução posterior da ONU em que Israel deveria devolver tais territórios, estes continuaram sob domínio 

israelense por um bom tempo. 

 

Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos Seis Dias 

tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio 

indireto dos Estados Unidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram 

os preços do barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, de 1973. 

 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos 

no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. Com isso, os 

egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando 

profunda revolta entre os demais países da região. 

 

No ano de 1987 chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina 

contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de guerra 

judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma 

profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas 

da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava à destruição 

completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. 

 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no qual 

representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores radicais 

israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 

 

 
Fonte: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/mapa_israel_palestina.jpg  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-seis-dias.htm
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A Questão Curda 

 

Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas, são descendentes do reino 

mesopotâmico ou medo-persa e habitam uma região localizada em seis diferentes países: Turquia, Armênia, 

Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área em que 

ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. Não obstante, a questão 

curda estabelece-se no fato de esse povo formar a maior nação sem um Estado territorial. 

 

Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam áreas correspondentes ao que era os Impérios Turco-

Otomano e Persa, respectivamente. Atualmente, eles habitam os países sucessores ou herdeiros desses 

impérios, com destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por independência foram 

duramente reprimidos. No território iraquiano, a maior onda de violência aconteceu durante o governo de 

Saddam Husseim, que reprimiu duramente todo e qualquer ativismo curdo, incluindo o uso de armas 

químicas nos anos 1990. Na Turquia, ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas 

manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda  

o indoirani e alguns outros dialetos  nas escolas são vedados. 

 

Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados ligados ao PKK 

(Partido dos Trabalhadores Curdos). Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas 

territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de 

resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado 

regido pela sharia (lei islâmica). Já na guerra civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela 

neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra 

alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país, em uma complexa disputa geopolítica. 

 

A GUERRA Irã x Iraque (1980  1988) 

 

No Iraque, vizinho do Irã, cerca de 60% da população é xiita. Saddam Hussein, militar sunita, passou a temer 

que a revolução islâmica se alastrasse também em seu país. Com apoio dos EUA e alegando questões 

territoriais o Iraque declarou guerra contra o Irã. O conflito durou oito anos, causou mais de um milhão de 

mortes e fez o preço do barril disparar.  

 

Primeira Guerra do Golfo  

 

Sob alegação de que o Kuwait estaria provocando a queda do preço do petróleo no mercado internacional, 

Saddam Hussein invadiu o país vizinho em agosto 1990. Os EUA coordenaram uma formação militar 

internacional para atacar o Iraque e forçar sua retirada do Kuwait. Saddam permaneceu no comando do país 

por conseguir, de alguma forma, controlar as tensões internas entre sunitas, xiitas e curdos.  

 

Segunda Guerra do Golfo  

  

Em 2003, os EUA atacaram novamente o Iraque, dando início a um novo conflito. Alegando uma suposta 

produção de armas químicas de destruição em massa, a ação militar ignorou a resolução da ONU, contrária 

ao ataque. O líder Saddam Hussein foi capturado por tropas norte-americanas e entregue a justiça iraquiana, 

sendo julgado e condenado a morte em 2006. Somente em 2011 o presidente Barack Obama iniciou a retirada 

de soldados do Iraque sem que a situação política estivesse pacificada.  
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas: 

  

Centenas de palestinos tentam atravessar a fronteira entre Israel e Síria  

 
Fonte: Exame.com 

  

  

I. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à 

posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. 

II. Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa 

existir pacificamente com um novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. 

III. O plano de Partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido 

em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. 

IV. Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a 

deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e na Síria. 

  

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

2.  Analise as proposições sobre Israel e Palestina. 

I. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar 

terras na Palestina. Na década de 30, milhares de judeus já viviam nesta região. 

II. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou 

chamar de Guerra dos Sete Dias. 

III. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina, durante o século XX, aconteceu em 

1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP (Organização para a Libertação da 

Palestina), e o primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin. 

IV. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos EUA, sem sucesso, dando início à segunda 

intifada, o levante armado palestino. 

  

Assinale a alternativa correta. 

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

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

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras  
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3. No mundo atual presenciamos conflitos étnicos, religiosos e povos sem um Estado-Nação definido, 

como no caso o povo curdo. A população curda chega a 26,3 milhões nos principais países onde esta 

população vive. 
(TAMDJIAN,2005) 

 

Com base na informação, é CORRETO afirmar que os curdos vivem principalmente: 

a) Na faixa de gaza entre a Palestina e Israel em que os conflitos são frequentes mediante a disputa 

de territórios, o povo curdo sofre a violência e é excluso de direitos. 

b) Na antiga Alemanha Oriental, com o fim da guerra fria os curdos ficaram sem pátria. 

c) Nas Repúblicas Independentes da antiga União das Repúblicas Soviéticas como Lituânia, Estônia, 

Letônia, em que as disputas pelo território têm ocorrido com um grande número de genocídio. 

d) Em países do Oriente Médio como Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia em que os curdos não têm 

direitos políticos e são discriminados pelos governos. 

e) Em países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Iraque, Iêmen, Israel, Líbano e Jordânia em que 

o petróleo tem sido um dos fatores pela disputa do território em que os curdos ficaram exclusos e 

sem pátria. 

 

 

4.  

 
  

No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de recursos 

hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e 

os interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta 

da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não 

apenas às águas das cabeceiras do Jordão, como também o controle do aquífero que há por baixo da 

Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50%. 
(Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. Adaptado.) 

  

A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas 

negociações entre 

a) o Iraque e os turcos. 

b) os palestinos e a Síria. 

c) o Líbano e a Síria. 

d) os iranianos e o Iraque. 

e) Israel e os palestinos.  
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5. Observe a foto abaixo. 
  

 
  
Mulheres árabes caminham em frente a um painel com a foto do presidente dos EUA, Barack Obama, 

usando o tradicional lenço palestino, em Jerusalém. 

in:http://images.google.com.br/images?hl=ptR&um=1&q=de+Menahem+Kahana+fotos&sa=N&start=20&ndsp=20 

  
A foto acima foi divulgada pela imprensa internacional durante a última eleição geral realizada em 

Israel. No painel, como se pode observar, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aparece 

vestindo um tradicional lenço palestino. 

 
Dentre as afirmativas abaixo, assinale a que melhor traduz a mensagem presente na imagem. 
a) É uma manifestação positiva da comunidade árabe de Jerusalém, que acredita na possibilidade de 

o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, contribuir para colocar um fim nos conflitos do 

Oriente Médio. 
b) Trata-se de propaganda elaborada pelos partidos árabes durante as eleições israelenses. Esses 

partidos defendem que a intervenção de Barack Obama - que possui Hussein no nome - pode 

contribuir para restabelecer o diálogo entre palestinos e israelenses. 
c) Representa uma propaganda da extrema--direita judaica em Israel, que protesta apresentando o 

presidente norte-americano com o lenço tradicional palestino, para denunciar sua posição pró-

árabe, em defesa da criação de um Estado Palestino. 
d) Refere-se a uma homenagem prestada pela comunidade judaica de Jerusalém, sobretudo pelos 

partidos da esquerda israelense, que, ao chamar o presidente dos EUA de Barack Hussein Obama, 

pretendem destacar sua posição favorável à maior integração entre árabes e judeus. 
e) Retrata o presidente dos EUA, Barack Obama, como militante da causa árabe, identificado por essa 

razão como antissemita e aliado do primeiro ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. 

 

6. Cerca de 90% da população do Oriente Médio é muçulmana.O Islã, no entanto, está longe de ser uma 

fé monolítica. (...)Ainda que não disponhamos de estatísticas confiáveis, um cálculo crível aponta que 

65% dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e uns 30%, xiitas. 
(Dan Smith. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: Publifolha, 2008. 
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Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é possível afirmar que 
a) a disputa religiosa entre judeus e muçulmanos nunca atrapalhou o amplo intercâmbio comercial na 

região. 
b) os muçulmanos se mantêm politicamente unidos e xiitas e sunitas jamais se opuseram ou se 

enfrentaram. 
c) islamismo, judaísmo e cristianismo nasceram na região, mas só os muçulmanos conservaram seus 

lugares santos. 
d) os judeus reivindicam o controle territorial completo do Oriente Médio, pois são maioria em todos 

os países da região. 
e) a maior população muçulmana não impediu a formação de um Estado judeu, nem proporcionou a 

criação de um Estado palestino. 
  

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Observe a área destacada pelas hachuras no mapa ao lado. Ela representa uma região de grande 

importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África; por ser o 

berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo e por ser detentora das maiores reservas de 

petróleo do mundo. 

  

 
  

Esta conflituosa região é denominada de 

a) Extremo Oriente. 

b) Leste Europeu. 

c) Oriente Médio. 

d) Bálcãs. 

e) Cáucaso. 
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2. Sobre o contexto geopolítico, apresentado na figura a seguir, é CORRETO afirmar que 

  

 
  

a) os Estados Unidos da América pretendem reforçar o regime absolutista da Turquia, país que está 

situado no limite entre a Europa e a Ásia e vem enfrentando uma série de críticas do Mercosul sobre 

a falta de respeito às liberdades públicas. 

b) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia são países aliados militares dos Estados Unidos e 

promovem, em conjunto, uma geopolítica de enfrentamento ao território Curdo que briga pelo uso 

das águas dos rios Tigre e Eufrates. 

c) os países, literalmente referidos na figura, localizam-se no Oriente Médio e possuem grande 

importância econômica e geoestratégica. Essa região é de grande interesse de potências mundiais, 

além de apresentar, de forma geral, conflitos religiosos, sociais e territoriais. 

d) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia concentram parte das reservas mundiais de petróleo 

e também de gás natural, razões pelas quais esses países de tradição islamita se unem politicamente 

contra os Estados Unidos. 

e) a Jordânia é o único país do Oriente Médio onde a água é foco de disputas e, até, de conflitos 

militares. Com o crescimento econômico e a expansão da agricultura, esse país vem recebendo 

apoio incondicional dos Estados Unidos. 

 

3. Analise o mapa 

 
a) Por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares dos Estados Unidos neste 

período?  

b) Aponte e explique uma característica atual das relações entre os Estados Unidos e Israel.  
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4. Analise a imagem a seguir. 

 

 

 
 

I. Depois de 38 anos, em agosto de 2005, chegou ao fim a ocupação israelense na Faixa de Gaza. 

Com base no mapa e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir.  

II. A retirada da população judia dos assentamentos da faixa de Gaza está relacionada ao Plano de 

Paz, elaborado com o objetivo de mitigar os ataques terroristas a Israel.  

III. Apesar da forte oposição de grupos radicais religiosos à retirada da população israelense da faixa 

de Gaza, a maioria da população daquele país foi a favor do ato.  

IV. Compõe um dos focos das estratégias do Plano de Paz a retirada da população judia da cidade de 

Jerusalém.  

V. Ao longo do tempo, a permanência da minoria judaica na faixa de Gaza tornou-se problemática 

em decorrência da presença de mais de um milhão de palestinos na região.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II. 

b) II e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV.  

e) I, III e IV. 

 

5. Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da Palestina que previa 

a criação de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu 

ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão 

egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglofranceses e israelenses. Vitorioso, Israel 

passou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito árabeisraelense (1967) ficou conhecido 

como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus 

comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que 

revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 

22 de outubro. 
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A partir do texto acima, assinale a opção correta. 

a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências 

européias no Oriente Médio.  

b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense, Israel 

obteve rápida vitória.  

c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da ONU, foi oficialmente 

instalado o Estado de Israel.  

d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao 

primeiro conflito árabeisraelense. 

e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais tal como 

estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU. 

 

6.  

BOWEN, Jeremy. Cessar-fogo não deve pôr fim à guerra na Faixa de Gaza. BBCBrasil.com. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2009/01/09 0118_gazatregua_analise_fp.shtml.  

 

 

O texto do site da BBCBrasil.com trata dos conflitos armados entre palestinos e o Estado de Israel, que 

teve seu início quando: 

a) Na Declaração de Balfour, em que foi concedido apoio britânico para a criação de uma pátria 

judaica na Palestina. 

b) A ONU, no ano de 1947, fez a divisão entre os territórios da Palestina e Israel. Ação que desencadeou 

um ataque da Liga Árabe ao Estado de Israel. 

c) No movimento sionista, criado no séc. XIX, por Theodor Herzl, que tinha como propósito a 

formação de um estado judaico com reconhecimento internacional da Palestina. 

d) Na assinatura dos Acordos de Camp David, pelos quais se estabelecia a concordância na 

negociação para a devolução do Sinai ao Egito e a autonomia restrita aos palestinos que habitavam 

Gaza. 

e) Na Intifada e no Haganah. 

 

7. O Oriente Médio é, historicamente, zona de tensões entre povos, nações e países. Em 2006, ocorreram 

conflitos armados nas fronteiras de Israel, Palestina e Líbano, envolvendo exército e grupos armados. 

Sobre os conflitos, analise as afirmações seguintes.  

I. O grupo Hamas, acusado por Israel pela morte e seqüestro de soldados na região da Faixa de 

Gaza, é um movimento que luta pela formação do Estado Independente da Palestina e se opõe à 

existência do Estado de Israel.  

II. O grupo Hezbollah luta pela desocupação israelense nos territórios de Gaza e Golã e pela 

demarcação de Jerusalém como território independente, devido à sua importância religiosa para 

católicos, judeus e muçulmanos.  

III. Além dos conflitos de ordem histórica, religiosa e política, a região apresenta tensões decorrentes 

da escassez de recursos hídricos, como o interesse no controle das nascentes do rio Jordão.  

IV. Uma das zonas de tensão é a fronteira do Líbano, onde se encontram as nascentes do rio Jordão, 

área estratégica para o acesso e controle da água doce disponível na região. 

 

Estão corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.  

b) I e IV, apenas. 

c) II e III, apenas.  

d) III e IV, apenas.  

e) II e IV, apenas. 
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8. Nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, um judoca iraniano se recusou a lutar com um atleta 

israelense, apesar de ser um dos favoritos à medalha de ouro. Com essa atitude, ele reafirmou  

a) o alcorão, que proíbe o contato físico com seguidores de outra religião.  

b) o fair-play, princípio olímpico definido pelo barão de coubertin.  

c) a política externa iraniana, que é contra a manutenção do estado de israel.  

d) o espírito olímpico, que proíbe guerra entre países durante os jogos.  

e) a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou um embargo à Israel. 

 

9. Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos EUA, Barack Obama, pronunciou-se 

sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à 

configuração territorial anterior à Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. 

Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado é correto afirmar que: 

a) A criação do Estado de Israel, em 1948, marcou o início de um período de instabilidade no Oriente 

Médio, pois significou o confisco dos territórios do Estado da Palestina que existia até então e 

desagradou o mundo árabe. 

b) A Guerra dos Seis Dias insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses, por causa 

das reservas de petróleo localizadas naquela região do Oriente Médio. 

c) A Guerra dos Seis Dias significou a ampliação territorial de Israel, com a anexação de territórios, 

justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir sua segurança contra ações 

árabes. 

d) O discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana, que defende 

a existência dos Estados de Israel e da Palestina, e diverge da diplomacia europeia, que condena a 

existência dos dois Estados. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos de países árabes, conhecida como 

Primavera Árabe, provocou a queda de alguns governos ditatoriais. 

 

Charge representando o governo Tunisiano que ao ser derrubado deu início à Primavera Árabe 

 

a) Cite quatro países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima. 

b) Explique como as redes sociais e os meios de comunicação contribuíram para o desenvolvimento dos 

conflitos em países árabes de governos ditatoriais. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

A única afirmativa correta é a A, que afirma corretamente que o histórico conflito entre israelitas (ou 

judeus) e palestinos (ou árabes), se deve, entre outras razões (religiosas, culturais...), à disputa territorial, 

em que ambos os grupos disputam uma mesma área, a Palestina, para torna-la seu território, o que se 

desdobra em inúmeros conflitos.  

 

2. b 

A única afirmativa incorreta é a IV pois a segunda intifada teve com uma das causas a visita de Ariel Sharon, 

representante israelita, ao Muro das Lamentações, o que foi interpretado pelos palestinos como uma 

provocação e culminou em uma revolta civil que foi reprimida por Israel, ocasionando a morte e prisão 

de muitos palestinos.  

 

3. d 

O povo curdo é um agrupamento de famílias que se encontram presentes em territórios de países já 

constituídos como o Irã e o Iraque. Apesar de existir um tratado que os reconhece e direciona a criação 

de um Estado curdo unificado esse grupo ainda não alcançou a realização deste objetivo e é duramente 

reprimido pelos governos dos países onde estão localizados. 

 

4. e 

A Guerra dos Seis Dias citada do texto aponta uma guerra silenciosa entre israelenses e palestinos, em 

que a fonte de abastecimento hídrico de Israel é proveniente do Rio Jordão e o país aproveitou a 

ocupação da Cisjordânia (país que faz fronteira com o Rio Jordão pelo lado leste) para se apropriar de 

mais fontes de água, o que dificultou ainda mais o acesso dos palestinos à esse recurso.  

 

5. c 

A imagem retrata Barack Obama com o lenço usualmente associado ao provo árabe como uma forma de 

crítica aos diálogos estimulados pelos EUA visando a conciliação de judeus israelenses e árabes 

palestinos. 

 

6. e 

Devido ao movimento sionista judeu da região da Palestina, esta área foi ocupada majoritariamente por 

árabes palestinos, apesar disso, em 1948, por força da atuação da ONU foi criado o Estado de Israel 

destinado aos judeus e coube aos palestinos apenas algumas áreas de ocupação. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

A área em destaque é o Oriente Médio, região de muitas riquezas, como o petróleo, mas palco também 

de inúmeros conflitos, como o histórico conflito territorial entre israelenses e palestinos.  

 

2. c 

Os países diretamente citados na charge fazem parte da região conhecida como Oriente Médio, região 

esta que é palco de inúmeros conflitos, e caracterizam-se, em sua maioria, pela presença de petróleo, 

recurso energético esse muito almejado por países como os EUA, país citado na charge de forma 

indireta, com o nome da governante Hillary Clinton. 
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3.   

a) A década de 1980 iniciou-se com o conflito Irã Iraque e a invasão do Afeganistão pela URSS, que só 

terminaria em 1989. É também nesse período que houve a consolidação de uma República Islâmica no 

Irã, apoiada na figura do então Ayatolá Komeini  fato que ameaçou os interesses norte-americanos na 

região, além de representar um risco para a estabilidade do Estado de Israel. Está também implícita a 

questão do petróleo, controlado em grande parte pelos países do Golfo Pérsico. 

b) Esses países atuam hoje, praticamente, como aliados na luta contra o terrorismo internacional e seus 

desdobramentos. Nos últimos anos, o apoio dos EUA não se demonstrou irrestrito e várias foram as 

tentativas de reconciliação e acordos para a paz entre palestinos e israelenses, intermediados pelos 

norte-americanos. 

 

3. d 

As únicas afirmativas erradas são a III e a V, pois, em 2005, a partir da proposta do primeiro ministro de 

Israel à época, Ariel Sharon, as colônias israelenses foram retiradas da Faixa de Gaza, movimento que 

encontrou uma grande insatisfação na população israelita por acreditarem que essa atitude representava 

um retrocesso na disputa territorial com os palestinos. Apesar da saída dos colonos israelenses, o espaço 

aéreo e algumas das fronteiras da Faixa de Gaza ainda são controlados por Israel, o que os impede de ter 

acesso à alimentos, por exemplo. 

 

4. B. As principais guerras árabe-israelenses são: 1) A primeira guerra decorrente da criação do Estado de 

Israel em 1948, tendo de um lado Israel e de outro, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, membros da 

Liga Árabe; 2) A Guerra de Suez ocorrida em 1956 quando Israel - apoiado pela França e Inglaterra -, 

declarou guerra ao Egito por causa da nacionalização do canal de Suez pois a nacionalização do canal 

ameaçava os projetos judeus de irrigação do deserto de Neguev e cortava o seu único contato com o 

Mar Vermelho; e 3) A Guerra dos Seis Dias ocorrida em 1967 que envolveu Israel contra o Egito, a Jordânia 

e a Síria foi denominada assim devido à rapidez da atuação e vitória de Israel. Jordânia e Síria firmaram 

um Acordo de Defesa Mútua com o Egito. Israel atacou o Egito sem declaração de guerra, dizimando a 

Força Aérea egípcia em terra. O exército egípcio foi derrotado, juntamente com o da Jordânia e o da 

Síria. Como resultado, Israel conquistou a península do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas 

de Golã. 

 

5. b 

O conflito entre israelenses e palestinos surge quando a ONU reconhece a criação do Estado de Israel, o 

que cria um sentimento de injustiça nos palestinos que ocuparam a Palestina por anos. Assim muitos 

países árabes se organizam para defender os interesses árabes no conflito. 

 

6. a 

As únicas afirmativas incorretas são a II e a IV pois, respectivamente, o Hezbollah, grupo político e militar, 

é criado em 1982 após a invasão israelense no Líbano por clérigos muçulmanos cujos objetivos principais 

são transformar o Líbano em um Estado teocrático, a expulsão dos israelenses do território libanês e pôr 

fim ao Estado de Israel por acreditar que o território israelense pertence ao povo muçulmano; e o 

principal foco de conflito pelo acesso à água proveniente do Rio Jordão é na área da Cisjordânia. 

 

7. c 

A atitude do atleta evidencia a tensão existente entre Irã e Israel, na qual o primeiro, assim como outros 

países árabes, é contrário à existência do Estado de Israel, tensão essa que existe desde a Revolução 

Islâmica (1979) ocorrida no Irã e que foi liderada pelo Aiatolá Khomeini. Os principais embates envolvem 

questões como o programa nuclear iraniano, os territórios palestinos ocupados por Israel e o apoio 

iraniano ao Hamas e ao Hezbollah. 

 

8. c 

A Guerra dos Seis Dias, também conhecida como a Terceira Guerra Árabe-Israelense, ocorreu em 1967 e 

envolveu Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Uma das consequências deste conflito foi a ampliação do 

território israelense com o controle das colinas de Golã, do deserto do Sinai, da faixa de Gaza, da 

Cisjordânia e de Jerusalém Oriental.  
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Questão Contexto  

 

a) Argélia; Líbia; Egito; Jordânia; Iêmen; Arábia Saudita; Líbano; Síria. Também: Palestina; Omã; Mauritânia; 

Marrocos; Djibuti; Barein; Iraque; Kuwait... 

 

b) O Facebook e o Twitter foram muito usados na mobilização da população e na organização de protestos. 

A rede de TV Al Jazeera foi usada na cobertura e divulgação dos movimentos. 
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Industrialização Europeia e Iluminismo 
09 

abr 

 

 

RESUMO   
 

 

A industrialização e o iluminismo foram processos históricos característicos de uma classe específica, 

a burguesia e a sua ideologia tomariam a Europa no século XVIII e XIX, a sua principal atividade seria a indústria  

dos mais variados produtos que seria exportada pelo mundo. 

 

O pensamento iluminista seria o formador do mundo contemporâneo e das ideologias modernas e 

provocaram o início do fim do Antigo Regime, a ideologia e as batalhas inspiradas por ela colocaram a 

burguesia no controle político da Europa e nas Américas como no caso da independência dos EUA e na 

Inconfidência Mineira, deixaram sua marca nos pobres também por meio da Conjuração Bahiana e da 

Revolução Haitiana que como na revolução francesa tinha uma enorme participação popular.  

 

A liberdade econômica foi sendo conquistada aos poucos, sendo que esta viria a completar o 

domínio político em uma nova ordem econômica que estava surgindo, o capitalismo industrial que surgiu a 

medida que as indústrias se espalhavam pela Europa e posteriormente para o mundo.  

 

No entanto, foi na Inglaterra que estes dois processos começaram, principalmente com o 

pensamento de John Locke defendendo a igualdade jurídica dos homens e com o pensamento de liberdade 

econômica de Adam Smith a já abastada burguesia comercial inglesa acabou tomando a frente e iniciou uma 

revolução que deu poder ao parlamento que tinha enorme representação dos burgueses.  

 

A revolução industrial começada na Inglaterra foi obra de um processo histórico muito anterior, que 

envolveu capitais acumulados em anos de comércio colonial, corso e os enclousures ou cercamentos que 

eram apreensões de terras de pequenos proprietários para a criação de ovelhas, que forneciam lã para as 

manufaturas. Esse processo teve um duplo efeito já que os cercamentos provocaram um enorme êxodo rural 

o que forneceu enormes exércitos de mão de obra. 

 

As próximas fases da revolução industrial viriam acompanhadas de novas ideologias que surgiram 

após a experiência da revolução francesa, no início do século XIX vemos um aumento na população operária 

e uma burguesia mais forte, ambas fruto da revolução industrial que já se espalhara pela Europa. As 

revoluções de 1820 e 1830 vieram com um enorme apoio ou protagonismo popular da classe operária que 

demandava mais direitos e melhoria de vida, as burguesias entraram nessa onda revolucionária pedindo uma 

maior participação política e com uma ideologia liberal e nacionalista.  

 

Na metade do século XIX a segunda fase da revolução industrial provocou um domínio definitivo da 

burguesia sob o comando político não havendo mais monopólio reais esta cresceu imensamente, 

provocando inclusive o apoio estatal nos negócio da burguesia na África e na Ásia. As revoltas da metade do 

século XIX foram majoritariamente operárias, esta classe foi para as ruas a partir de 1848 ma is organizada que 

antes e com uma ideologia consolidada entre seus membros, o socialismo, vinha agora para fazer frente aos 

planos do liberalismo burguês. 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 
capitalismo industrial, em escala mundial, da ordem social que o representa, das ideias e credos que 

pareciam legitimá-lo e ratificá-  
E. J. Hobsbawm. A era do capital 1848-1875.  
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-se, respectivamente, como  

a) aristocrática e conservadoras.  

b) socialista e anarquistas.  

c) popular e democráticas.  

d) tradicional e positivistas.  

e) burguesa e liberais. 

 

2. As mudanças trazidas pelo Iluminismo foram a base de muitas concepções políticas e sociais da 

modernidade. Na filosofia, novas formas de pensar desafiaram conceitos tradicionais. Foi muito 

importante para o pensamento ocidental moderno a obra do alemão Kant, intitulada:  

a) O Discurso do Método.  

b) A Crítica da Razão Pura.  

c) O Dicionário Filosófico.  

d) O Contrato Social.  

e) O Vermelho e o Negro. 

 

3. Wilson Taylor (1856  1915) foi um engenheiro obcecado por eficiência industrial, que defendeu o 

princípio da separação entre o trabalho de planejamento, realizado pelos gerentes, e o trabalho de 

execução, realizado pelos trabalhadores. A partir do ano 1980, tiveram início, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos, as chamadas políticas neoliberais, que passaram a ser vistas como melhor resposta aos 

desafios da globalização. 
(Thomaz Wood), A vida como extensão da empresa, em Carta Capital, n. 500. 2008. Adaptado).  

 

Com esse novo modelo de política, seus valores e técnicas migraram, rapidamente, para outros países 

desenvolvidos e, então, para Europa do Leste, Ásia e América Latina. Essa nova conjuntura garantiu 

que o(a)  

a) Brasil, ao assumir a política neoliberal, diminuísse sua dívida social.  

b) informação digital e a genética passassem a ser estatizadas.  

c) maioria das empresas passasse a controlar o acesso ao desenvolvimento dos softwares.  

d) uso cada vez maior da informática garantisse a privacidade e as informações dos usuários.  

e) acumulação de conhecimentos se tornasse sinônimo de acumulação de riquezas. 

 

4. Leia o texto abaixo:  

notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que 

antes lhe faltava. É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar 

do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas a sua pessoa, vê-se forçado a agir 

baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações. Embora nesse 

estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha outras de igual monta: suas faculdades 

se exercem e se desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda a sua alma 

se eleva a tal ponto, que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem frequentemente a uma 

condição inferior àquela donde saiu, deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou 

para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente  
 (Rousseau, J.J. Do Contrato Social, São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 36)  

 

Segundo Rousseau,  

a) a sociedade é responsável pela decadência humana, daí a necessidade de voltarmos ao Estado de 

Natureza.  

b) apenas a organização política é capaz de imprimir moralidade às ações humanas.  

c) o homem no Estado Civil é um animal estúpido e limitado e, ao abandoná-

de Natureza, recupera seu caráter humano.  

d) no Estado Civil os sentimentos humanos se enobrecem, daí a necessidade de se abolir o Estado 

para que o homem possa se realizar numa sociedade sem Estado.  

e) a justiça e a moral são elementos nascidos no Estado de Natureza. 
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5. Segundo o cientista social Celso Uemori, 
apropriada por diversas tendências intelectuais e serviu a vários propósitos políticos. Ela deu suporte 

para aqueles que queriam legitimar o capitalismo e fazer apologia do individualismo, do mercado, do 

fim dos monopólios e da competição. Ensejou concepções conservadoras como a prática da eugenia, 

a justificação do elitismo, da conquista e da colonização dos europeus sobre as populações asiáticas e 

 
UEMORI, Celso. Darwin por Manoel Bomfim. In: Revista Brasileira História, vol. 28, no 56, São Paulo, 2008.  

 

Assinale a opção que melhor sintetiza a proposta de Charles Darwin.  

a) Coletivismo e o fim da propriedade privada são expressões legítimas da seleção natural das 

espécies e demonstram a validade da teoria hereditária das raças humanas.  

b) Cada espécie tem uma trajetória de evolução, independente das condições da natureza, porque a 

ação determinante sobre o desenvolvimento é cultural.  

c) A seleção natural é uma derivação complexa do criacionismo que combina ambiente, sociedade e 

relações sociais, admitindo que há dois caminhos para a evolução.  

d) A inteligência é sempre hereditária, independente das condições socioeconômicas dos indivíduos 

e vincula-se aos arquétipos e ao ambiente cultural.  

e) A cada geração, a seleção natural da espécie favorece a permanência de características adaptadas 

e constantemente aprimoradas em relação ao ambiente. 

 

6. nto 

intelectual que, embora tenha suas origens na Inglaterra do século XVII, teve como epicentro a França 

e se disseminou por várias regiões do mundo ocidental. Sobre o Iluminismo, assinale a alternativa  

correta.  

a) Os pensadores iluministas afirmavam que o poder político é uma criação divina, derivando daí sua 

crença de que a democracia é um regime político racional e perfeito, porque a escolha dos 

eleitores é guiada pelo Espírito Santo.  

b) As concepções dos iluministas eram extremamente coesas; sendo assim, não havia divergências  

entre as posições de distintos ilustrados.  

c) Embora amplamente disseminada pela Europa, a filosofia iluminista não exerceu influência em 

Portugal e Espanha, governados, respectivamente, pelo Marques de Pombal e pelo Marques de 

Aranda, ministro do Rei Carlos III.  

d) Entre os principais pensadores iluministas, destacam-se Frederico II, Rei da Prússia; Catarina II, 

Czarina da Rússia e José II, Imperador da Áustria.  

e) O Iluminismo atacava a intolerância religiosa e os privilégios jurídicos do clero e da nobreza. As 

posições dos iluministas legitimaram os ideais da Revolução Francesa e a luta pelo fim do Antigo 

Regime. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

1. A fisiologia é o estudo das funções, do funcionamento e dos processos que ocorrem nos órgãos e 

sistemas dos seres vivos. O desenvolvimento dessa disciplina ao longo do século XVII possibilitou um 

conhecimento mais secular acerca do corpo humano, em oposição às ideias medievais. Esse 

conhecimento influenciou o pensamento social moderno, na medida em que  

a) validou os procedimentos terapêuticos da sangria, ao demonstrar a conexão sistêmica entre os 

órgãos.  

b) valorizou as comunidades claustrais, ao comparar sua experiência ao sistema circulatório fechado.  

c) associou o equilíbrio dos órgãos do corpo humano à regulamentação estatal nas economias  

europeias.  

d) criticou a concepção do coração como músculo oco em defesa da ideia cristã da alma como fonte 

da vida.  

e) rompeu com as concepções hipocráticas, associando as descobertas aos princípios do 

experimentalismo.  
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2. Rousseau construiu uma obra que se apresentou significativa para a afirmação do mundo moderno. 

Historicamente, contribui para refletir sobre a educação quando escreveu a obra Emílio. No seu livro, 

Rousseau propõe:  

 

a) a manutenção das tradições cristãs, enfatizando a disciplina religiosa.  

b) o fim de muitos preconceitos, ressaltando a bondade humana.  

c) a prevalência do mando dos homens, pela sua capacidade de disciplinar.  

d) o cuidado com a ética, pois os humanos são egoístas e vaidosos.  

e) a ruptura com todas as religiões, cheias de superstições e preconceitos. 

 

3. Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O velho 

representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória  

de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Atualmente, a 

experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, 

a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia 

antes.  
(Adaptado de Eric Hobsbawm, O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea?, em: Sobre História. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 37-38.)  

 

a) Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado?  

b) De que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de produção? 

 

4. Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, procurou tran

Rousseau num aguerrido selvagem devorador, que digere e transforma a cultura europeia do 

colonizador, tornando-a parte de sua própria cultura.  

 

ar.  

 

a) A idealização do bom selvagem, no estado de natureza, representa a exaltação da animalidade do 

homem primitivo que, no estado civil, adquire forma agressiva.  

b) A felicidade original do bom selvagem se realiza no suor de seu trabalho em sua propriedade, de 

onde retira o necessário para a sua sobrevivência.  

c) O homem, degenerado pela civilização, só poderá recuperar a felicidade que desfrutava no estado 

de natureza com o retorno à vida isolada no meio das florestas.  

d) No estado de natureza, o bom selvagem busca satisfazer sua necessidade inata de reconhecimento 

de si e de admiração pelo outro.  

e) No estado de natureza, o bom selvagem é auto-suficiente e vive isolado, sobrevivendo com o que 

a natureza lhe provê e de acordo com suas necessidades inatas. 

 

5. A paz não passa de um engodo, de uma quimera, de um sonho fugaz; a indústria tornou-se o suplício 

dos povos, depois que uma ilha de piratas [refere-se à Inglaterra] bloqueia as comunicações (...) e 

transforma suas fábricas e oficinas em viveiros de mendigos.  
(Charles Fourier. Théorie des quatre mouvements (1808), in OEuvres complètes. Paris: Anthropos, vol. I, 1978, citado por Elias 

Thomé Saliba. As utopias românticas. São Paulo: Estação Liberdade, 2003.)  

 

O fragmento, escrito em 1808, mostra a visão de Charles Fourier acerca do nascimento das fábricas. 

Explique  

 

 

 

 

6.  É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram.  

 A leitura engrandece a alma.  

 Todo aquele que desconfia, convida os outros a traí-lo.  

 O abuso da graça é afetação; o abuso do sublime, absurdo. Toda perfeição é um defeito.  

 O valor dos grandes homens mede-se pela importância dos serviços prestados à humanidade.  



 

 
H

is
. 

 A guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não disfarce seu crime com pretexto de 

justiça.  

 O meu ofício é dizer o que penso.  

 A primeira lei da natureza é a tolerância; já que temos todos uma porção de erros e fraquezas.  

 Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas.  

 O acaso é uma palavra sem sentido. Nada pode existir sem causa.  
Frases de Voltaire, pensador iluminista (www.suapesquisa.com/biografias/voltaire.htm)  

 

Os pensadores iluministas tiveram como princípio comum  

a) a República como único regime político democrático.  

b) a razão como portadora do progresso e da felicidade.  

c) os operários sindicalizados como base do poder político.  

d) o calvinismo como justificativa de riqueza material.  

e) o socialismo como alicerce do exercício da cidadania. 

 

7. Viver numa grande cidade implica o reconhecimento de múltiplos sinais. Trata-se de uma atividade do 

olhar, de uma identificação visual, de um saber adquirido, portanto. Se o olhar do transeunte, que fixa 

fortuitamente uma mulher bonita e viúva ou um grupo de moças voltando do trabalho, pressupõe um 

conhecimento da cor do luto e das vestimentas operárias, também o olhar do assaltante ou o do 

policial, buscando ambos a sua presa, implica um conhecimento específico da cidade.  
Maria Stella Bresciani, Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1982, p.16. Adaptado.  

 

O texto mostra como o forte crescimento territorial e demográfico de algumas cidades europeias, no 

século XIX, redefiniu formas de convivência e sociabilidade de seus habitantes as quais, em alguns 

casos, persistem até hoje.  

a) Cite e explique dois motivos do crescimento de cidades como Londres e Paris, no século XIX.  

b) Indique e analise uma característica, dentre as mencionadas no texto, que se faça presente em 

grandes cidades atuais. 

 

8. O movimento iluminista, cujas ideias começam a ser difundidas na Europa no século XVII, é baseado 

nos valores da burguesia. Entre os conceitos que formam a base dessa ideologia, pode-se destacar  

a) a aceitação da autoridade divina do rei absolutista como forma de se garantir o respeito aos direitos  

individuais.  

b) a defesa da propriedade privada vista como o resultado da transformação da natureza por meio do 

trabalho.  

c) a crença na necessidade de se controlar a informação e os meios de comunicação para evitar  

rebeliões populares.  

d) a importância dada ao equilíbrio entre a razão e o sentimento como forma de conhecimento do 

mundo.  

e) o repúdio à meritocracia e a valorização da democracia popular, baseada na participação do povo 

no poder. 

 

9. O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a 

incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem... Tenha a coragem de te 

servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do Iluminismo.  
(KANT, I. Que é o Iluminismo? Disponível em http://web.educom.pt/~pr1327/online/iluminismo.rtf. Acesso em 04/06/2007.)  

 

Tendo em vista as palavras de Kant, pode-se definir o Iluminismo como um movimento  

a) político que lutou pela implantação da democracia liberal na América do século XVIII.  

b) artístico que valorizou a racionalidade do espaço pictórico por meio do ponto de fuga.  

c) literário que buscou reencontrar as raízes nacionais dos estados europeus no século XIX nas lendas 

e mitos medievais.  

d) filosófico que privilegiou a razão como forma de compreensão da realidade e de emancipação do 

homem.  

e) religioso que destacou o uso do êxtase místico como forma de conhecer a Deus.  
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Dentro do longo processo de dominação econômica e política da burguesia europeia houve uma 

correspondência entre a ideologia do iluminismo e a industrialização do continente. Explique como se deu 

essa ligação. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

A burguesia se consolidou no poder com a sua ordem capitalista industrial e o liberalismo político e 

econômico. 

 

2.  b 

Para Kant e os iluministas a razão seria o principal guia das vidas humanas em todos os aspectos, 

assemelhando-se ao renascimento. 

 

3. e 

No iluminismo e na era industrial a racionalização pautada pelo método científico virou sinônimo de 

acumulação de riqueza já que estas atitudes maximizavam os lucros. 

 

4. b 

b organização política para Rosseau e para os outros pensadores seria a forma com que os  homens 

poderiam viver com seus direitos á vida, propriedade e liberdade garantidos.  

 

5. e 

Darwin não é diretamente ligado ao iluminismo, no entanto suas descobertas são fiéis ao método 

científico. 

 

6. e 

O iluminismo foi o primeiro passo para o fim do antigo regime, já que os iluministas por serem adeptos 

da razão não aceitavam um poder baseado em um direito divino. 

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

O método científico é exemplificado na experimentação necessária para o estudo da anatomia e da 

fisiologia humana, que passou por cima da inviolabilidade do corpo defendida pela igreja em nome do 

saber. 

 

2.  b 

Os preconceitos e seus frutos como a escravidão eram em boa parte combatidas pelos iluministas.  

 

3. a) Segundo o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era visto como um modelo e os velhos 

representavam a sabedoria e a experiência. Depois da revolução Industrial, a experiência perdeu 

importância, porque o que caracteriza cada geração não é mais a sua semelhança com a anterior, mas a 

sua novidade.  

b) A revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, entre outras transformações, mecanizou a produção, 

levando à perda do controle por parte do operário sobre o processo de trabalho. Isso foi o fim do 

artesanato como sistema de produção predominante e deu origem ao sistema fabril.  

 

A revolução industrial mudou o mundo completamente, desde a passagem do tempo, antes medida pela 

natureza e hoje pelo relógio como o modo de organização de diversas áreas como a educação que segue 

uma lógica parecida com uma linha de produção. 
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4. e 

O bom selvagem de Rosseau é uma teoria inovadora pondo no meio e nas influências que o indivíduo 

recebe a sua formação como pessoa. 

 

5. a) O termo usado por Charles Fourier (idealizador dos Falanstérios e ligado à tradição do socialismo 

utópico) faz referência às duras condições vividas pelos operários fabris na Inglaterra. As fábricas 

concentrando homens, mulheres e até crianças e submetendo-os a longas jornadas de trabalho e 

baixíssimos salários, aos olhos de Fourier assemelhavam-  

b) O fragmento foi escrito em 1808, período em que se deram as guerras napoleônicas e o Bloqueio 

Continental. Provavelmente, devido aos conflitos entre França e Inglaterra e seus desdobramentos, 

 

 

Fourier critica os donos das fábricas que dão condições deploráveis de trabalho para seus operários, por 

isso este confere o apelido de viveiros de mendigos. 

   

6. b 

A razão foi altamente valorizada pelos iluministas, já que por meio desta eles conseguiam explicar os 

fenômenos naturais e alguns comportamentos humanos. 

 

7. a) O expressivo crescimento territorial e demográfico de Paris e Londres, no século XIX, pode ser 

explicado em grande parte pela consolidação do capitalismo. Esse período caracterizou-se pela 

industrialização das cidades e pela inserção do campo no processo produtivo urbano. Em consequência, 

acentuou-se o êxodo rural, que produziu uma forte concentração populacional nas duas cidades em 

questão, estruturando ao mesmo tempo uma sociedade característica.  

b) Dentre as características mencionadas no texto, o candidato poderia citar:  

- A vida na cidade enquanto experiência fundada no reconhecimento de códigos e comportamentos que 

permitem a sociabilidade. Os códigos são percebidos pelo olhar: trata-se de uma experiência cultural, 

 

- A referência ao grupo de moças voltando do trabalho identificadas como operárias. Muitas das grandes 

cidades do século XIX eram sobretudo centros industriais, e a vocação urbana da atividade industria l 

permanece até hoje.  

- A referência ao policial e ao assaltante, na medida em que as grandes cidades são espaço de 

desigualdade social, uma vez que nem todos os seus habitantes encontram ocupação na economia 

urbana. 

 

 O conhecimento específico da cidade foi um fator totalmente novo para o europeu, mas que foi sendo 

criado de maneira natural, devido ao crescimento das cidades, este conhecimento raramente é notado 

devido a sua naturalidade e sutileza. 

 

8. b  

A propriedade privada é o centro do capitalismo, sendo que ela, de acordo com os iluministas e liberais 

deve ser defendida pelo estado a fim de proteger o sistema vigente. 

 

9. d 

Emancipação do homem perante outro homem ou pela natureza somente viria pela razão, a partir do 

período das luzes deus nenhum legitimaria um rei e mito nenhum explicaria um raio.  

 

 

Questão Contexto 
 

O iluminismo e a industrialização se ligam pelo uso racional do tempo e recurso na produção, além disso a 

defesa de uma liberdade de mercado rendeu maiores lucros aos grandes industriais, já que estes não sofriam 

regulações do governo nem mesmo nos assuntos trabalhistas. 
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Arcadismo em Portugal: Bocage 
13 

abr 
 

Conceitos do Arcadismo 
 

 O Arcadismo é também chamado de Neoclassicismo  enquanto no Barroco as formas eram 

irregulares, cheias de paradoxo, numa valorização da contradição, a escola árcade valoriza as formas clássicas 

e quer retornar a elas. O próprio nome, Arcadismo, vem da Grécia Antiga: Arcádia seria o nome do lugar em 

que se reunem poetas.  

 No Arcadismo, há uma valorização do campo em detrenimento às cidades. Por isso, são comuns 

imagens de campo, pastores etc. A isso chamamos bucolismo: uma atenção maior aos temas campestres e 

pastoris, que são descritos como um ideal de vida. 

 Além disso, é comum no Arcadismo o tema da efemeridade da vida, isto é, a consciência de que a 

vida passa e é curta.  

 

 Principais características 

 

- bucolismo: busca pelos valores da natureza; 

- nativismo: referências à terra e ao mundo natural; 

- tom confessional; 

- estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos; 

- exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. 

- influência da filosofia francesa; 

- mitologia pagã como elemento estético; 

- o bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, denota a pureza dos nativos da 

terra fazem menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril;  

- tensão entre o burguês culto, da cidade, contra a aristocracia; 

- pastoralismo: poetas simples e humildes; 

 

 Alguns termos em latim são usados para descrever as principais características Árcades:  

 

Inutiliatruncat: "cortar o inútil", referência aos excessos cometidos pelas obras do barroco. No 

arcadismo, os poetas primavam pela simplicidade. 

 

Fugereurbem: "fugir da cidade", do escritor clássico Horácio; 

 

Locusamoenus: "lugar ameno", um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos monárquicos;  

 

Carpe diem: "aproveitar a vida", o pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida sua amada a 

aproveitar o momento presente. 

 

Bocage  
 

 Manuel Maria Barbosa du Bocage é o autor que mais se destaca no Arcadismo português. Sua 

composição lírica é neoclássica, com todas as características da produção árcade. Além disso, Bocage tem 

uma vasta composição satírica, o que lhe rendeu muita fama (chegou inclusive a ser expulso da Nova Arcádia, 

um grupo de poetas árcades portugueses) e antecipa certa ironia romântica.   
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Já se afastou de nós o Inverno agreste 
 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus húmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros, e Amores, 

E torna o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo  

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza! 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Já sobre o coche de ébano estrelado  

Deu meio giro a noite escura e feia;  

Que profundo silêncio me rodeia  

Neste deserto bosque, à luz vedado!  

 

Jaz entre as folhas Zéfiro abafado,  

O Tejo adormeceu na lisa areia;  

Nem o mavioso rouxinol gorjeia,  

Nem pia o mocho, às trevas costumado:  

 

Só eu velo, só eu, pedindo à sorte  

Que o fio, com que está minha alma presa  

À vil matéria lânguida me corte:  

 

Consola-me este horror, esta tristeza;  

Porque a meus olhos se afigura a morte  

No silêncio total da natureza.  
(Bocage) 
 

Vocabulário: coche de ébano: carruagem de madeira escura  

jaz: está ou parece morto  

mocho: coruja 

 lânguida: doentia  

 

Está presente no texto o seguinte traço característico da poesia de Bocage:  

a) temática religiosa.  

 

c) quebra dos padrões formais clássicos.  

d) supremacia dos efeitos sonoros em detrimento da idéia.  

e) linguagem emotivo-confessional. 
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2. Leia com atenção o texto de Manuel Maria Barbosa du Bocage, a seguir:  

 

Chorosos versos meus desentoados, 

Sem arte, sem beleza e sem brandura, 

Urdidos pela mão da Desventura, 

Pela baça Tristeza envenenados: 

 

Vêde a luz, não busqueis, desesperados, 

No mudo esquecimento a sepultura; 

Se os ditosos vos lerem sem ternura, 

Ler-vos- ão com ternura osdesgraçados: 

 

Não vos inspire, ó versos, cobardia, 

Da sátira mordaz o furor louco, 

De maldizente voz a tirania: 

 

Desculpa tendes, se valeis tão pouco; 

Que não pode cantar com melodia 

Um peito, de gemer cansado e rouco. 

 

Sobre esse soneto, é corretoafirmar: 

a) o amor é apresentado de maneiracontrolada, de acordo com os princípios do racionalismo 

eequilíbrio queorientavam a criação poética do Arcadismo. 

b) o texto demonstra que Bocage, apesar de pertencer à Arcádia Lusitana,ultrapassa os limites  

doArcadismo eantecipa características da inspiração poética do Romantismo. 

c) o poeta se identifica com os bem-aventurados e solicita a piedade doleitor para com os seusversos. 

d) a emoção interfere na elaboração artística. 

e) sabe-se que Bocage foi um árcaderebelde; pertenceu à Nova Arcádia,mas foi expulso dela.  

Osoneto emquestão apresenta característicasformais neoclássicas e, quanto aoconteúdo, antecipa 

osentimentalismo romântico. 

 

3. 
aos abusos da nobreza e do c  

 

desenvolvem o tema do carpe diem. 

 

a) só a proposição I é correta;                     

b) só a proposição III é correta; 

c) todas as proposições são corretas; 

d) só a proposição II é correta; 

e) são corretas somente as proposições I e II. 

 

4. Sobre a obra de Bocage, é correto afirmar que: 

a) seus sonetos contêm o mais alto sopro de seu talento lírico, sendo considerado um dos maiores 

sonetistas da língua; 

b) basicamente se faz de anedotas, todas se aproximando da obscenidade grosseira;  

c) a sátira ocupa o lugar de maior importância em seu desenvolvimento; 

d) pode ser colocada como ponto máximo da poesia romântica portuguesa; 

e) não supera regras e as coerções literárias ligadas ao movimento arcádico.  
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5. Qual a alternativa que apresenta uma associação errada? 

a) Barroco / Contrarreforma.                             

b) Romantismo / Revolução Industrial.            

c) Arcadismo / Racionalismo 

d) Arcadismo / Iluminismo 

e) Arcadismo / Anti-Classicismo 

 

6. Convite a Marília 
 

 

Envolto nos seus úmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores, 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil Nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros [vento brando] e Amores, 

E toma o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo 

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

 

 
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Sonetos.Lisboa: Europa-América, s. d. p. 38. 

 

Acerca do soneto, é correto afirmar: 

a) Observa-se, devido à presença de uma natureza agreste, um afastamento das convenções árcades 

 

b) O Pré-Romantismo, com sua valorização do sentimento, manifesta-se nas referências mitológicas, 

 

c) 

-Romantismo. 

d)  

eu lírico e os valores da sociedade, numa antecipação pré-romântica do sentimento da paisagem. 

e) No primeiro terceto, dada a presença do tema campestre, evidenciam-se o bucolismo e o 

sentimento da natureza, típicos do Pré-Romantismo. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
 

 

1. De Bocage, pode-sedizer que: 

a) passou a maior parte de sua vida noBrasil. 

b) é o expoente máximo da poesia portuguesa do século XVIII. 

c) foi grande cultor do soneto barroco. 

d) escreveu contos eróticos. 

e) representa a poesia parnasiana emPortugal 
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2. Aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao Arcadismo: 

a) Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira.  

b) Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período. 

c) Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a 

realidade em um quadro idealizado. 

d) Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. 

e) Penetração de tendência mística e religiosa, vinculada a expressão de ter ou não fé. 
 

3. Sobre Bocage, assinale a informação incorreta: 

a) Além de produzir poesia culta, foi poeta popular e exímio improvisador. 

b) Sob a linguagem grosseira, mas sempre divertida, com que representa situações escabrosas, 

revela-se, muitas vezes, um moralismo bastante convencional, machista e preconceituoso. 

c) A capacidade de representar o traço caricatural e ridículo de situações e pessoas, aliada à 

versificação fluente e precisa, à linguagem próxima da oralidade, fazem-nos rir, até nas passagens 

vulgares, mesmo quando discordamos da visão distorcida e encobertamente moralista.  

d) Os alvos privilegiados de sua sátira foram os mulatos e os mestiços das colônias orientais. É contra 

eles que mostra a presunção de superioridade do branco europeu, o racismo e o preconceito. 

e) A sátira bocagiana é superior à sua produção lírica, além de ser muito mais popular, autêntica e 

original. 
 

4. 
estamos diante de uma paisagem: 

a)tipicamente neoclássica.                                          

b) sugestivamente simbolista    

c) rebuscadamente barroca 

d) prenunciadora do Parnasianismo 

e) antecipadamente romântica. 
 

5. Sobre Bocage, é incorreto afirmar que: 

a) como poeta satírico, ironizou contemporâneos seus, o clero, a nobreza decadente;  

b) houve, notada inclusive por ele mesmo em um famoso soneto, uma série de semelhanças entre 

sua vida e a de Camões; 

c) em sua obra lírica, o Arcadismo interessou apenas como postura, aparência, pois, no fundo, o 

poeta foi um pré-romântico; 

d) como abriu mão totalmente dos valores neoclássicos, desprezou o apuro formal, o bucolismo e a 

postura pastoril; 

e) o subjetivismo, a confidência de sua vida interior, a confissão foram elementos frequentes em sua 

obra lírica. 
 

6. Leia o poema de Bocage  

Olha, Marília, as flautas dos pastores  

Que bem que soam, como estão cadentes!  

Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes  

Os Zéfiros brincar por entre flores?  

 

Vê como ali, beijando-se, os  

Amores Incitam nossos ósculos ardentes!  

Ei-las de planta em planta as inocentes,  

As vagas borboletas de mil cores.  

 

Naquele arbusto o rouxinol suspira,  

Ora nas folhas a abelhinha pára,  

Ora nos ares, sussurrando, gira:  

 

Que alegre campo! Que manhã tão clara!  

Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira,  

Mais tristeza que a morte me causara.  
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O soneto de Bocage é uma obra do Arcadismo português, que apresenta, dentre suas características, 

o bucolismo e a valorização da cultura greco-romana, que estão exemplificados, respectivamente, em  

a) Tudo o que vês, se eu te não vira/Olha, Marília, as flautas dos pastores.  

b) Ei-las de planta em planta as inocentes/Naquele arbusto o rouxinol suspira.  

c) Que bem que soam, como estão cadentes!/Os Zéfiros brincar por entre flores?  

d) Mais tristeza que a morte me causara./Olha o Tejo a sorrir- se! Olha, não sentes.  

e) Que alegre campo! Que manhã tão clara!/Vê como ali, beijando-se, os Amores. 

7. Bocage só não escreveu: 

a) poesia satírica e obscena; 

b) poesia lírica reflexiva 

c) poesia épica. 

d) poesia lírica bucólica; 

e) poesia encomiástica e de circunstância; 

 

8. Assinale o que não se refere ao Arcadismo: 

a) Época do Iluminismo (século XVIII)  Racionalismo, clareza, simplicidade. 

b) Volta aos princípios clássicos greco-romanos e renascentistas (o belo, o bem, a verdade, a 

perfeição, a imitação da natureza). 

c) Ornamentação estilística, predomínio da ordem inversa, excesso de figuras.  

d) Pastoralismo, bucolismo suaves idílios campestres. 

e) Apoia-se em temas clássicos e tem como le  

 

9. É só a partir do Arcadismo, que começa a surgir no país uma relação sistemática entre autor, obra e 

público, que caracterizam um sistema literário. Aponte a alternativa que melhor descreve esse período.  

a) Busca da simplicidade, racionalismo, imitação da natureza, caráter pastoril, imitação dos clássicos, 

ausência de subjetividade. 

b) Individualismo e subjetivismo, culto à Natureza, evasão, liberdade artística, culto à mulher amada, 

sentimentalismo, indianismo, nacionalismo. 

c) Subjetivismo, efeito de sugestão, musicalidade, irracionalismo, mistério. 

d) Liberdade, de expressão, incorporação do cotidiano, linguagem coloquial, inovação técnica, 

ambiguidade, paródia. 

e) Racionalismo, incorporação do cotidiano, culto à mulher amada, imitação dos clássicos, efeito de 

sugestão. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 

Eu vejo um novo começo de era 

De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que não, nãonão 

 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

 

Não há tempo que volte, amor 

Vamos viver tudo o que há pra viver 

 

 

De acordo com seus conhecimentos sobre o Arcadismo, diga qual lema árcade o trecho da canção faz 

alusão e apresente o seu conceito.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. e 

Apesar de Bocege se enquadrar no arcadismo, boa parte de sua lírica se configura como um prenúncio 

do romantismo por adotar uma poética emotiv0-confessional. 

 

2.  b 

A tematização da tristeza e a linguagem confessional do poema fazem com que o soneto apresente 

características que viriam a ganhar força posteriormente, no romantismo. 

 

3. c 

Todas são corretas pois, ao referir-se à literatura do setecentos, a questão evoca o arcadismo e são 

características do arcadismo: a crítica à vida das grandes cidades, a busca pelo campo e o aproveitamento 

do momento (carpe diem). 

 

4. a 

Bocage foi um dos maiores sonetistas da história da literatura de língua portuguesa.  

 

5. e 

O arcadismo se associa ao classicismo por recuperar os ideais estéticos da antiguidade e, por isso, trata -

se de escolas complementares e não opostas. 

 

6. c 

Todo o poema busca exaltar a natureza e, nos quartetos, essa exaltação se dá pela descrição de um lugar 

calmo e ameno. 

 

Exercícios decasa 

 

1. b 

Bocage foi um dos maiores sonetistas da história de Portugal. 

 

2.  e 

A alternativa em questão se refere ao barroco, e não ao arcadismo. 

 

3. e 

A produção lírica de Bocage representa o ápice de sua produção, sendo, se não melhor, equiparável à 

sua produção satírica. 

 

4. e 

típicado romantismo. 

 

5. d 

Apesar de sua obra prenunciar o romantismo, Bocage escrevia sob influência dos valores neoclássicos  

árcades. 

 

6. e 

referência a Eros e Psiquê, figuras da mitologia grega.   
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7. c 

Bocage não se inseriu na tradição da poesia épica. 

 

8. c 

Os valores expressos na alternativa são justamente o que os poetas árcades buscavam evitar: o exagero 

e a exuberância. 

 

9. a 

Todas as alternativas expressas dizem respeito ao arcadismo. 

 

Questão Contexto  

 
Carpe Diem. Características: consciência sobre a efemeridade da vida; necessida de de curtir  

intensamente o presente. 
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Mat. 
 

Professor: Gabriel Miranda 
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Exercícios: Divisibilidade, MMC e 

MDC (FUVEST, UNICAMP E UNESP) 
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RESUMO 
 

 

Múltiplos 
Denominamos múltiplo de um número o produto desse número por um número natural qualquer. 
M(3) = {0, 3, 6, 9, ...} 

 
Divisores 
Dizemos que um número é divisor de outro número quando a divisão entre eles for exata. 
D(10) = {1, 2, 5, 10} 

 

 

 
Critérios de Divisibilidade 

• Critério de divisibilidade por 2: o número deve ser par; 

•  Critério de divisibilidade por 3: soma-se os algarismos, o resultado deve ser múltiplo de 3; 

•  Critério de divisibilidade por 4: os dois últimos algarismos devem ser múltiplos de 4 ou terminar em 

00; 

•  Critério de divisibilidade por 5: o número deve terminar em 0 ou 5; 

•  Critério de divisibilidade por 6:  o número deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo; 

•  Critério de divisibilidade por 9: soma-se os algarismos, o resultado deve ser múltiplo de 9; 

•  Critério de divisibilidade por 10: o número deve terminar em 0. 

 

MMC  Mínimo Múltiplo Comum 

 
Exemplo: 

• Alguns cometas passam pela terra periodicamente. O cometa A visita a terra de 12 em 12 anos e o 

B, de 30 em 30 anos. Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas 

passarão juntos pelo planeta novamente? 

• M(12) = 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ...  
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• M(30) = 0, 30, 60, 90, 120, ... 

• Quais múltiplos eu tenho em comum? 

• O 0, 60 e 120. 

• Quais destes é o menor múltiplo comum diferente de zero? 

• O 60. 

• Logo, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 30 é 60, ou seja, m.m.c. (12,30) = 60. 

 
Método Prático do M.M.C. 

• Fazemos a decomposição em fatores primos dos números citados juntos e separados por vírgula. 

Depois, multiplicamos todos os divisores. Lembrando que se um divisor divide dois números ou mais 

é necessário dividi-los na mesma operação.  

• Exemplos: 

• a) mmc (15,18) =    b) mmc (21,12) = 

                   
 

MDC  Máximo Divisor Comum 

 
Exemplo: 

• A professora de matemática precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada 

grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos 

componentes terá cada grupo, considerando que ele tenha o máximo possível? 

• D(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} 

• D(16) = {1, 2, 4, 8, 16} 

• Quais divisores tenho em comum? 

• O 1, 2, 4 e 8. 

• Qual deste é o maior? 

• O 8. 

• Logo, o máximo divisor comum entre 24 e 16 é 8, ou seja, o m.d.c.(24,16) = 8. 
 

Método Prático 
• Fazemos a decomposição em fatores primos dos números citados separadamente. Depois, 

circulamos os divisores que tem em comum. O m.d.c. é então a multiplicação dos números 

circulados em apenas uma coluna. Se houver apenas um divisor em comum, não se multiplica é ele 

próprio a resposta. 

• Exemplos: 

• mdc (9,12) =        b)  mdc (48,18) =  

                      
               mdc (9,12) = 3                         mdc (48,18) =  2.3 = 6 
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EXERCÍCIOS DE AULA  
 

 

1. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A cada 3 dias, na máquina B a 

cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas três 

máquinas, a próxima vez em que a manutenção das três ocorreu no mesmo dia foi:  
a) 5 de dezembro.  
b) 6 de dezembro.  
c) 8 de dezembro.  
d) 14 de dezembro.  
e) 26 de dezembro.  

 

2. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes "piscam" com frequências diferentes. A 

primeira "pisca" 15 vezes por minuto e a segunda "pisca" 10 vezes por minuto. Se, num certo instante, 

as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a "piscar" simultaneamente?  
a) 12  
b) 10 
c) 20 
d) 15 
e) 30 

 

  

3. O número de divisores do número 40 é:  
a) 8.  
b) 6.  
c) 4.  
d) 2.  
e) 20. 

 

4. Na divisão de um número inteiro A por 64, obtêm-se quociente Q e resto R. Se R é o múltiplo de 18 e 

Q é múltiplo de 30, então A é:  
a) um número ímpar.  
b) sempre um quadrado perfeito.  
c) divisível por 6.  
d) menor de 500.  
e) sempre maior que 1920. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seus clientes. A cada 4 

dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa; a cada 3 dias, na compra de duas pizzas, 

ganha uma mini pizza doce, e uma vez por semana tem a promoção de refrigerantes. Se hoje estão as 

três promoções vigentes, esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? 
a) 40. 
b) 12. 
c) 84. 
d) 22. 
e) 7. 

2. Considere o número inteiro 3600, cuja fatoração em primos é 3600 = 24 · 32 · 52. Os divisores inteiros 

e positivos de 3600 são os números da forma 2𝑥. 3𝑦 . 5𝑛, com x∈{0, 1, 2, 3, 4}, y∈{0, 1, 2} e n ∈{0, 1, 2}. 

Determine: 
a) o número total de divisores inteiros e positivos de 3600 e quantos desses divisores são também 

divisores de 720. 
b) quantos dos divisores inteiros e positivos de 3600 são pares e quantos são quadrados perfeitos. 
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3. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o 

dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer 

isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho e, assim, não sobraria 

borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era: 
a) 80. 
b) 65. 
c) 60.  
d) 70.  
e) 75. 

 

4. Uma empresa de cerâmica utiliza três tipos de caixas para embalar seus produtos, conforme mostram 

as figuras. 

 
Essa empresa fornece seus produtos para grandes cidades, que, por sua vez, proíbem o tráfego de 

caminhões de grande porte em suas áreas centrais. Para garantir a entrega nessas regiões, o 

proprietário da empresa decidiu adquirir caminhões com caçambas menores. 
A tabela apresenta as dimensões de cinco tipos de caçambas encontradas no mercado pelo 

proprietário. 

 
 

Sabe-se que: 
• A empresa transporta somente um tipo de caixa por entrega. 

• A empresa deverá adquirir somente um tipo de caçamba. 

• A caçamba adquirida deverá transportar qualquer tipo de caixa. 

• As 
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• Para cada entrega, o volume da caçamba deverá estar totalmente ocupado pelo tipo de caixa 

transportado. 
 

Atendendo a essas condições, o proprietário optou pela compra de caminhões com caçamba do tipo: 
a) II. 
b) IV. 
c) III. 
d) I. 
e) V. 

 

5. O número de inteiros positivos que são divisores do número 𝑁 = 214. 353, inclusive 1 e N, é: 
a) 84. 
b) 86. 
c) 140. 
d) 160. 
e) 162. 

 

6. Sendo D o número de divisores naturais de 252, e N o número de divisores naturais de 1296, então o 

valor de 2.D + 3.N será: 
a) 18 

b) 25 

c) 43 

d) 75 

e) 111 

 

 

 

 

Puzzle   
 

 

O Sr. Brown tem 8 luvas pretas e 12 luvas marrom em seu guarda-roupa. Sem olhar, ele pega algumas luvas 

do guarda-roupa. Qual o mínimo número de luvas que o Sr. Brown terá que pegar para ter certeza que 

encontrou um par de luvas da mesma cor? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

Fazendo o mmc(3, 4, 6) 

 
mmc(3, 4, 6) = 12 
Logo, será daqui 12 dias, como o último ocorrido foi em 2 de dezembro, daqui 12 dias será 14 de 

dezembro. 
 

2. a 

Primeira luz: pisca 15 vezes por minuto - pisca 1 vez a cada 4 segundos 

Segunda luz: pisca 10 vezes por minuto - pisca 1 vez a cada 6 segundos 

 
Fazendo o mmc(4,6) = 12. 
Logo o intervalo de tempo para que pisquem simultaneamente será de 12s. 

 

3. a 

Fazendo a decomposição e utilizando o método de descobrir os divisores, temos: 

 
Logo, os divisores são: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Totalizando 8 divisores. 

 

4. c 

Fazendo o algoritmo da divisão, temos: 

 
Podemos escrever como: 
A = 64Q+R 
Como Q é múltiplo de 30, podemos escrever Q = 30y. E R = 18x, substituindo, temos: 
A = 64.30y+18x 
A = 1920y +18x 
A = 6(320y + 3x) 
Logo, A é divisível por 6. 

 

 

Exercícios de casa 
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1. b 

Veja que os descontos acontecem a cada, 4, 3 e 7 dias. 

Hoje é o dia da coincidência. Queremos saber quando acontecerá novamente. 
Na verdade estamos querendo saber qual o menor múltiplo comum de 4, 3 e 7, ou seja, o mmc e 4, 3 e 

7, que é 84. 
Para descobrirmos a semana, obviamente basta dividir por 7: 
84/7 = 12 
 

 

2. a) 45; 30 

Fazendo a decomposição em fatores primos de 3600, temos que 3600 = 24.32.52. E o número de divisores 

naturais é (4+1).(2+1).(2+1) = 45. 

Decompondo 720, temos que 720 = 24.32.51. E o número de divisores naturais é (4+1).(2+1).(1+1) = 30. 
Logo, todos os 30 divisores de 720 são também divisores de 3600. 
 

b) 36; 12 

Os divisores ímpares e positivos de 3600 são os divisores compostos por 3 e 5, que são, 32.52, portanto 

são (2+1).(2+1) = 9. Então, os divisores pares e positivos de 3600 são 45  9 = 36. 

Os divisores positivos, inteiros e quadrados perfeitos são os do tipo 2α.3β.5γ, em que α∈{0,2,4}, 

β∈{0,2},γ∈{0,2}. O total é, portanto 3.2.2 = 12. 

 

3. c 

A questão fala de uma caixa com várias borrachas, onde o vendedor consegue dividir em caixas com 3, 

4 ou 5 borrachas. 

Estamos tratando de mmc (mínimo múltiplo comum), ou seja, a quantidade de borrachas pode ser 

dividida por 3, 4 ou 5 e tem que ser a menor possível. 
Como não existem fatores primos em comum, o mmc(3, 4, 5) = 3.4.5 = 60 

 

4. e 

Sejam A, B, C, respectivamente, as caixas cujas dimensões são 20cm x 10cm x 25cm, 25cm x 20cm x 10cm 

e 50cm x 25cm x 4cm.  

Segundo as condições do problema, a caçamba escolhida deverá transportar qualquer tipo de caixa. A 

única que satisfaz todas as condições impostas é a caçamba tipo V, visto que:  
Na caçamba I:   
Sobra espaço no comprimento quando transporta a caixa A.  
Sobra espaço na largura quando transporta a caixa B.  
Na caçamba II:  
Sobra espaço no comprimento quando transporta a caixa A.  
Na caçamba III:  
Sobra espaço no comprimento quando transporta a caixa A.  
Sobra espaço na largura quando transporta a caixa C.  
Na caçamba IV:  
Sobra espaço na altura quando transporta a caixa C. 

 

5. d 

O número de divisores inteiros positivos de N será: (4 + 1)(3 + 1)(7 + 1) = 160 

 

6. e 

Fatorando os números temos: 

252 = 2.2.3.3.7 
1296 = 2.2.2.2.3.3.3.3 

Para saber o número de divisores, basta somar 1 a cada quantidade de primos e multiplicá-los: 
252 tem 3.3.2 = 18 divisores 
1296 tem 5.5 = 25 divisores 
  
2.18 + 3.25 = 36 + 75 = 111 
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Puzzle 
 

O Sr. Brown deve no mínimo pegar 3 luvas para se certificar de que encontrou um par da mesma cor. 

 

Para encontrar um par, s Sr. Brown deve pegar pelo menos 2 luvas. Mas, se ele pega as 2 luvas sem olhar, 

então elas podem ser de cores diferentes. Se ele pega 3 luvas sem olhar, então existem somente 2 

possibilidades: todas as 3 luvas são da mesma cor, ou 2 luvas são da mesma cor e uma é de uma cor diferente. 

Ambas possibilidades garantem que o Sr. Brown obtenha um par de luvas da mesma cor. Portanto, o Sr. 

Brown deve no mínimo pegar 3 luvas para se certificar de que encontrou um par da mesma cor. 
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Por. 
 

Professor: Fernanda Vicente  

Monitor: Rodrigo Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

Exercícios de Revisão: Morfologia 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Assinale o par de frases em que as palavras sublinhadas são substantivo e pronome, respectivamente:  

a) A imigração tornou-se necessária. / É dever cristão praticar o bem. 

b) A Inglaterra é responsável por sua economia. / Havia muito movimento na praça. 

c) Fale sobre tudo o que for preciso. / O consumo de drogas é condenável. 

d) Pessoas inconformadas lutaram pela abolição. / Pesca-se muito em Angra dos Reis. 

e) Os prejudicados não tinham o direito de reclamar. / Não entendi o que você disse. 

 

2. Assinale o item que só contenha preposições: 

a) durante, entre, sobre  

b) com, sob, depois  

c) para, atrás, por 

d) em, caso, após 

e) após, sobre, acima 

 

3. Observe as palavras grifadas da seguinte frase: "Encaminhamos a V. Senhoria cópia autêntica do Edital 

nº 19/82." Elas são, respectivamente: 

a) verbo, substantivo, substantivo  

b) verbo, substantivo, advérbio  

c) verbo, substantivo, adjetivo 

d) pronome, adjetivo, substantivo 

e) pronome, adjetivo, adjetivo 

 

4. Assinale a opção em que a locução grifada tem valor adjetivo:  

a) "Comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio." 

b)"Azevedo Gondim compôs sobre ela dois artigos." 

c) "Pediu-me com voz baixa cinqüenta mil réis." 

d)  "Expliquei em resumo a prensa, o dínamo, as serras..." 

e) "Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas." 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Aponte a alternativa em que a palavra em negrito é conjunção explicativa: 
a) Como estivesse cansado, não foi trabalhar. 

b) Assim que fores ao Rio, não te esqueças de avisar-me. 

c) Retirou-se antes, já que assim o quis. 

d) Não se aborreça, que estamos aqui para ouvi-lo. 

e) Não compareceu, porque não foi avisado. 
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2. O "que" está com função de preposição na alternativa: 
a) Veja que lindo está o cabelo da nossa amiga! 

b) Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. 

c) João não estudou mais que José, mas entrou na Faculdade. 

d) O Fiscal teve que acompanhar o candidato ao banheiro. 

e) Não chore que eu já volto. 

3. "Saberão que nos tempos do passado o doce amor era julgado um crime." 
a) 1 preposição 
b) 3 adjetivos  

c) 4 verbos 

d) 7 palavras átonas 

e) 4 substantivos 

 

4. Em "Orai porque não entreis em tentação", o valor da conjunção do período é de:  
a) causa  

b) condição  
c) conformidade 

d) explicação 
e) finalidade 

 

5. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em: 
a) João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. 

b) Demorava-se de propósito naquele complicado banho. 

c) Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. 

d) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. 

e) E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. 

 

6. Assinalar a alternativa que corretamente preenche a lacuna da sentença: "....... meus conselhos, ele 

pediu demissão." 
a) Entrementes  
b) Máxime  
c) Mormente 

d) Malgrado 

e) Destarte 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

-lhe 

 

 
2.  a  

durante, entre, sobre são preposições.  
 

3. c  

Encaminhamos: verbo; Cópia: substantivo;  

 

4. e 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. d  
 

 
2.  d  

 

 
3. e   

do: preposição; passado: substantivo; o: artigo definido; doce: adjetivo; amor substantivo; era julgado 

(locução verbal); um: artigo indefinido; crime: substantivo. Portanto, marque-  

 

4. e  
 

 
5. b  

adverbial e pode ser substituído pelo advérbio de modo 

propositalmente. 

 
6. d 
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Quí. 
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Camargo 
Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

O número de oxidação (Nox) demonstra como os elétrons estão distribuídos entre os átomos que 

participam de um composto iônico ou de uma molécula.  

 Nos compostos iônicos, o Nox corresponde à própria carga do íon. Já nas moléculas O Nox é zero.  

 

Regras para a determinação do Nox 

 

• O nox de cada átomo em uma substância simples é sempre zero 

 

• O nox de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga  

 

         K+                   F- 
Nox:     +1                     -1 

 

• Compostos com Nox fixo: 

  
Nox 

Metais alcalinos +1 

Metais alcalinoterrosos +2 

Zinco (Zn) +2 

Prata (Ag) +1 

Alumínio ( Al) +3 

 

• Nox do hidrogênio é geralmente +1 exceto quando estiver ligado a um metal, sem oxigênio, onde 

seu Nox é -1. 

 

• O nox do elemento oxigênio é, na maioria dos casos, -2. Com exceção nos peróxidos onde seu Nox 

é -1, nos superóxidos onde tem nox -1/2, no composto de fluoreto de oxigênio (OF2), seu Nox é +2 

e no O2F2 onde seu nox é +1. 

 

• Os halogênios apresentam Nox = -1 quando formam compostos binários nos quais são mais 

eletronegativos. 

 

• Compostos com Nox variável: 

 

 
 

Variação do Nox nas reações de oxirredução(Redox) 

 

Cu  Cu+2 + 2 e- 

 

Perceba que o Nox do Cu variou de 0 para +2. 
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2 Ag+ + 2 e-      2 Ag 

 

Perceba que o Nox do elemento Ag foi de +1 para 0. 

 

A semirreação em que ocorre perda de elétrons é denominada reação de oxidação. A semirreação 

em que ocorre ganho de elétrons é denominada reação de redução. 

 

 No exemplo acima, o cobre (Cu) sofre oxidação e é por isso denominado agente redutor.  

 

 Os íons prata (Ag+) sofre redução e é por isso denominado agente oxidante. 

 

Resumo 
 

 

 

 

 

Número de oxidação compostos orgânicos  

      Etanol             Ácido acético 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 
Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum deles 
ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1.  

Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 
Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 
Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 
Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 
Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 
Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 
Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético:  
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Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 
Perdas: Nenhuma; 
Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer 

processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre 

a precipitação do óxido de ferro (III) hidratado, substância marrom pouco solúvel, conhecida como 

ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química:  

 

(s) 2(g) 2 ( ) 2 3 2 (s)

Ferrugem

4 Fe 3 O 2 H O 2 Fe O H O     

 

Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é  

a) renovar sua superfície, polindo-a semanalmente.    
b) evitar o contato do utensílio com o calor, isolando-o termicamente.    
c) impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com o ar úmido.    
d) esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias.    
e) guardar os utensílios em embalagens, isolando-os do contato com outros objetos.    

   

2. O primeiro passo no metabolismo do etanol no organismo humano é a sua oxidação a acetaldeído pela 

enzima denominada álcool desidrogenase. A enzima aldeído desidrogenase, por sua vez, converte o 

acetaldeído em acetato. 

 

 
Os números de oxidação médios do elemento carbono no etanol, no acetaldeído e no íon acetato são, 

respectivamente,  

a) 2, 1   e 0.     

b) 2, 1   e 0.     

c) 1, 1   e 0.     

d) 2, 1   e 1.     

e) 2, 2   e 1.     

  

3. Uma medida adotada pelo governo do estado para amenizar a crise hídrica que afeta a cidade de São 

artigo publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, três especialistas alertam sobre os riscos trazidos por 
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esse procedimento que pode trazer à tona poluentes depositados no fundo das represas, onde se 

concentram contaminantes que não são tratados por sistemas convencionais. Entre os poluentes  

citados que contaminam os mananciais há compostos inorgânicos, orgânicos altamente reativos com 

dos reservatóri  
http://sao-paulo.estadao.com.br. Adaptado.  

 

De modo geral, em sistemas aquáticos a decomposição de matéria orgânica de origem biológica, na 

presença de oxigênio, se dá por meio de um processo chamado degradação aeróbica. As equações 

representam reações genéricas envolvidas na degradação aeróbica, em que  

 

"MO" matéria orgânica contendo nitrogênio e enxofre.  

 

 

2 2 2 2n

2
2 2 2 3 4

CH O nO nCO nH O

MO C,H,N,S nO CO H O NO SO 

  

    
 

 

Analisando as equações apresentadas, é correto afirmar que no processo de degradação aeróbica 

ocorrem reações de  

a) decomposição, em que o oxigênio não sofre alteração em seu número de oxidação.    
b) oxirredução, em que o oxigênio atua como agente redutor.    
c) decomposição, em que o oxigênio perde elétrons.    
d) oxirredução, em que o oxigênio sofre oxidação.    
e) oxirredução, em que o oxigênio atua como agente oxidante.    

   

4. Na manhã de 11 de setembro de 2013, a Receita Federal apreendeu mais de 350 toneladas de vidro 

contaminado por chumbo no Porto de Navegantes (Santa Catarina). O importador informou que os 

contêineres estavam carregados com cacos, fragmentos e resíduos de vidro, o que é permitido pela 

legislação. Nos contêineres, o exportador declarou a carga corretamente - tubos de raios catódicos. 

O laudo técnico confirmou que a porcentagem em massa de chumbo era de 11,5%. A importação de 

material (sucata) que contém chumbo é proibida no Brasil. 

 

O chumbo presente na carga apreendida estava na forma de óxido de chumbo II. Esse chumbo é 

recuperado como metal a partir do aquecimento do vidro a aproximadamente 800°C na presença de 

carbono (carvão), processo semelhante ao da obtenção do ferro metálico em alto forno. Considerando 

as informações fornecidas, escreva a equação química do processo de obtenção do chumbo metálico 

e identifique o agente oxidante e o redutor no processo. 

   

5. Um efluente industrial contaminado por Cr6+ recebe um tratamento químico que consiste na sua 

acidificação e na adição de ferro metálico. O ferro metálico e o ácido reagem entre si, dando origem 

ao íon Fe2+. Este, por sua vez, reage com o Cr6+, levando à formação dos íons Fe3+ e Cr3+. Depois desse 

passo do tratamento, o pH do efluente é aumentado por adição de uma base, o que leva à formação 

dos correspondentes hidróxidos pouco solúveis dos íons metálicos presentes. Os hidróxidos sólidos 

formados podem, assim, ser removidos da água. 

 

a) Em relação ao tratamento químico completo do efluente industrial acima descrito, dê um exemplo 

de reação em que não houve transferência de elétrons e um exemplo de reação em que houve 

transferência de elétrons. 

b) O resíduo sólido obtido ao final do processo de tratamento químico pode ser separado da água 

por decantação ou por filtração. Desenhe dois esquemas para representar essas técnicas, incluindo 

possíveis legendas.  

 

6. Uma estudante de Química elaborou um experimento para investigar a reação entre cobre metálico 

(Cu) e ácido nítrico (HNO3(aq)). Para isso, adicionou o ácido nítrico a um tubo de ensaio (I) e, em 

seguida, adicionou raspas de cobre metálico a esse mesmo tubo. Observou que houve liberação de 

calor e de um gás marrom, e que a solução se tornou azul. A seguir, adicionou raspas de cobre a dois 

outros tubos (II e III), contendo, respectivamente, soluções aquosas de ácido clorídrico (HC (aq))  e 

nitrato de sódio (NaNO3(aq)). Não observou qualquer mudança nos tubos II e III, ao realizar esses testes.  
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Sabe-se que soluções aquosas de íons Cu2+ são azuis e que o gás NO2 é marrom. 

 

Escreva, nos espaços delimitados abaixo, as equações que representam a semirreação de oxidação e 

a semirreação de redução que ocorrem no tubo I. 

 

Semirreação de oxidação  

Semirreação de redução  

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Na produção de combustível nuclear, o trióxido de urânio é transformado no hexafluoreto de urânio, 

como representado pelas equações químicas: 

 

I. UO3(s) + H2(g)   UO2(s) + H2O(g)  

II. UO2(s) + 4HF(g)   UF4(s) + 2 H2O(g) 

III. UF4(s) + F2(g) UF6(g) 

 

Sobre tais transformações, pode-se afirmar, corretamente, que ocorre oxirredução apenas em  

a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) I e III.    

   

2. A bateria de níquel-cádmio (pilha seca), usada rotineiramente em dispositivos eletrônicos, apresenta a 

seguinte reação de oxirredução 

 

             2 2 2 2
Cd s NiO s 2 H O Cd OH s Ni OH s     

 

O agente oxidante e o agente redutor dessa reação, respectivamente, são:   

a)      2 2
H O , Cd OH s     

b)      2 2
NiO s , Cd OH s     

c)    2NiO s ,  Cd s     

d)      
2

Cd s , Cd OH s     

e)      2 2
NiO s , Ni OH s     

   

3. A hidrazina (N2H4) e o tetróxido de dinitrogênio (N2O4) formam uma mistura autoignitora que tem sido 

utilizada em propulsores de foguetes. Os produtos da reação são nitrogênio e água. Forneça a equação 

química balanceada para essa reação e a estrutura de Lewis para a molécula do reagente redutor.  

Dados: Números atômicos: H = 1 N = 7 O = 8  

   

4. O titânio pode ser encontrado no mineral ilmenita, 3FeTiO .  O metal ferro e o óxido de titânio (IV) 

sólido podem ser obtidos desse mineral, a partir de sua reação com monóxido de carbono. Tal reação 

forma, além dos produtos indicados, um composto gasoso. 

 

Um outro método de processamento do mineral consiste em fazer a ilmenita reagir com cloro e carvão, 

simultaneamente, produzindo cloreto de titânio (IV), cloreto de ferro (III) e monóxido de carbono. 

Considere que, na ilmenita, o estado de oxidação do ferro é 2.  Preencha a tabela, indicando, para a 
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reação descrita neste item, todos os elementos que sofrem oxidação ou redução e também a 

correspondente variação do número de oxidação. 

 

 Elementos Variação do número 

sofre oxidação   

sofre redução   

 

   

5. Em leite adulterado, é comum encontrar peróxido de hidrogênio (H2O2), substância adicionada pelo 

fraudador com a finalidade de diminuir o desenvolvimento de micro-organismos provenientes de 

manipulação e estocagem inadequadas do produto. Um teste simples para a detecção dessa 

substância consiste em gotejar solução aquosa de iodeto de potássio em uma amostra acidificada do 

leite a ser analisado. Caso contenha H2O2, a amostra adquirirá coloração amarelada devido à formação 

de iodo, uma molécula diatômica. 

Escreva a equação química que representa a reação entre o peróxido de hidrogênio e o iodeto em 

meio ácido, com produção de iodo e água, apresentando os números de oxidação para o iodo no 

reagente (íon iodeto) e no produto (iodo molecular).  

   

6.  

materiais que podem ser reaproveitados. Em vista das propriedades químicas dos dois materiais 

mencionados nas expressões, pode-se afirmar corretamente que  

a) nos dois casos as expressões são apropriadas, já que ambos os materiais se oxidam com o tempo, 

   

b) nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que ambos os materiais se reduzem com o 

   

c) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o tempo, enquanto a segunda 

expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte.    
d) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo, enquanto a segunda 

expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte.    

   

7.  

 
 

Nas últimas décadas, o dióxido de enxofre 2(SO )  tem sido o principal contaminante atmosférico que 

afeta a distribuição de liquens em áreas urbanas e industriais. Os liquens absorvem o dióxido de enxofre 

e, havendo repetidas exposições a esse poluente, eles acumulam altos níveis  de sulfatos 
2

4(SO )  e 

bissulfatos 4(HSO ),
 o que incapacita os constituintes dos liquens de realizarem funções vitais, como 

fotossíntese, respiração e, em alguns casos, fixação de nitrogênio. 

(Rubén Lijteroff et al. Revista Internacional de contaminación ambiental, maio de 2009. Adaptado.) 

 

Nessa transformação do dióxido de enxofre em sulfatos e bissulfatos, o número de oxidação do 
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elemento enxofre varia de __________ para __________, portanto, sofre __________.  

As lacunas desse texto são, correta e respectivamente, preenchidas por:  

a) 4;  6  e redução.     

b) 4;  6  e oxidação.    

c) 2;  4  e redução.    

d) 2;  4  e oxidação.    

e) 2;  4  e oxidação.    

  

8. Insumo essencial na indústria de tintas, o dióxido de titânio sólido puro (TiO2) pode ser obtido a partir 

de minérios com teor aproximado de 70% em TiO 2 que, após moagem, é submetido à seguinte 

sequência de etapas: 

I. aquecimento com carvão sólido 

 

1
2 2 reaçãoTiO (s) C(s) Ti(s) CO (g) H 550kJ molΔ        

 

II. reação do titânio metálico com cloro molecular gasoso 

 

1
2 4 reaçãoTi(s) 2C (s) TiC ( ) H 804 kJ molΔ       

 

III. reação do cloreto de titânio líquido com oxigênio molecular gasoso 

 

1
4 2 2 2 reaçãoTiC ( ) O (g) TiO (s) 2C (g) H 140 kJ molΔ        

 
No processo global de purificação de TiO2, com relação aos compostos de titânio envolvidos no 

processo, é correto afirmar que ocorre  

a) oxidação do titânio apenas nas etapas I e II.    
b) redução do titânio apenas na etapa I.    
c) redução do titânio apenas nas etapas II e III.    
d) redução do titânio em todas as etapas.    
e) oxidação do titânio em todas as etapas.    

   

9. 

dos ti -se na alteração da cor alaranjada para verde dos sais de 

cromo, decorrente da seguinte reação, 

 

 3 2 2 2 7 2 4 3 2 4 2 4 23
3 CH CH OH 2 K Cr O 8 H SO 3 CH COOH 2 Cr SO 2 K SO 11H O       

 

sobre a qual pode-se afirmar que:  

a) o íon dicromato se oxida e muda de cor.    
b) o álcool se reduz e forma o ácido.    
c) o número de oxidação dos sais de cromo varia de 5 unidades.    
d) o número de oxidação do cromo no reagente é +6 e no produto +3.    
e) o número de oxidação do cromo varia de +7 para +3.    

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 porto de Cabedelo é constituído, em algumas partes da sua construção, de ferro, por causa da sua 

localização litorânea. O material que constitui o porto e os navios que transitam pelo mar necessitam de um 

cuidado maior em suas estruturas. Um dos grandes problemas que tem de ser enfrentados é a ferrugem, 

que consiste em uma reação de oxirredução; para que ela se forme, os átomos de ferro que estão no 

estado sólido oxidam (perdem elétrons), formando óxido de ferro III, e o oxigênio que se encontra no ar 

atmo  
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http://portodecabedelo.blogspot.com.br/2012/09/oxidacao-dos-casco-dos-navios.html 

 

Qual a variação do nox do ferro no processo descrito no texto.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. c 

Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é impermeabilizar a superfície, isolando-a  

de seu contato com o ar úmido, pois assim, evita-se a reação do ferro sólido com o gás oxigênio e com 

a água presente na atmosfera, ou seja, evita-se a oxidação. 

(s) 2(g) 2 ( ) 2 3 2 (s)

Ferrugem

2

2 3

2 3

oxidação0 3

redução 2
2

4 Fe 3 O 2 H O 2 Fe O H O

Fe : Nox (Fe) 0.

O : Nox(O) 0.

Fe O : Nox(Fe) 3.

Fe O : Nox(O) 2.

4Fe 4Fe 12e

3O 12e 6O

 

 

   





 

 

 

 

   

 

2.  b 

       

     





     

   

 

   

 

    



2 6

1 1 1 1 1 1x x 2

2 4

1 1 1 1y y 2

2 3 2

1 1 1z z 2 2

C H O (e tanol)

C C H H H H H H O

2x 6 2 0

x 2

C H O (acetaldeído)

C C H H H H O

2y 4 2 0

y 1

C H O (acetato)

C C H H H O O

2z 3 4 1

z 0

   

 
3. e 

No processo de degradação aeróbica ocorrem reações de oxirredução, em que o oxigênio atua como 

agente oxidante. 

 

 

agente
oxidante

2 2 2 2n
CH O nO nCO nH O

0

  

 

agente
oxidante

2
2 2 2 3 4

2 (redução)

MO C,H,N,S nO CO H O NO SO

0

 



    

2 (redução)

   

 



 

 
Q

u
í.

 

4. Monóxido de carbono é formado a partir da queima do carvão, então se pode representar a equação 

química do processo de obtenção do chumbo metálico da seguinte maneira:  

2

agenteagente
oxidanteredutor

CO(g) PbO(s) CO (g) Pb(s)

2

Δ
  

 4 (oxidação do carbono)

2



 0 (redução do chumbo)

 

 

5.  

 a) Exemplo de reação em que não houve transferência de elétrons (não houve alteração do Nox):  

 

Reações de formação do 3Fe(OH)  ou do 3Cr(OH) :  

 

3
3

3
3

Fe (aq) 3OH (aq) Fe(OH) (s)

Cr (aq) 3OH (aq) Cr(OH) (s)

 

 

 

 
 

 

Exemplo de reação em que houve transferência de elétrons (alteração do Nox):  

 

2

6 2 3 3

Fe(s) 2H (aq) H (g) Fe (aq)

Cr (aq) 3Fe (aq) 3Fe (aq) Cr (aq)

 

   

  

  
 

 

b) Teremos: 

 

 
 

Observação: Na decantação a água pode ser retirada por sifonação.    

 

6.  

 

Semirreação de oxidação  Cu(s) Cu (aq) 2e    

Semirreação de redução  3 2 22H (aq) NO (aq) e H O( ) NO (g)       
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Exercícios de casa 

 

1. e 

Observe: 

 

 

 

Podemos observar que ocorre oxidação em I e III.   

 
2.  c 

Teremos: 

 

             2 2s s 2 s 2 s

redutor oxidante

Cd NiO 2 H O Cd OH Ni OH

0 oxidação 2

4 redução 2

   

          

              

   

 
3.  

 A equação química será dada por: 

 

2N2H4 + N2O4  3N2 + 4H2O 

No N2H4 o número de oxidação do nitrogênio é  2. 

No N2 o número de oxidação do nitrogênio é + 2. 

Isto significa que o nitrogênio sofre oxidação, logo o N2H4 é o agente redutor. 

 

A estrutura de Lewis para o N2H4 pode ser representada por: 

 

   
 

4.  

 

3 2 4 3 3
| | | | | | |
2 0 0 1 3 1 6

2 FeTiO 7 C 6 C 2 Ti C 2 Fe C C 6 CO
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 Elementos 
Variação do número 

de oxidação 

sofre oxidação 

Fe  2  para 3 1   

C  0  para 2 2   

sofre redução C  0  para 1 1   

   

 
5.  

 Equação química que representa a reação entre o peróxido de hidrogênio e o iodeto em meio ácido, 

com produção de iodo e água e os números de oxidação para o iodo no reagente (íon iodeto) e no 

produto (iodo molecular): 

 

agenteagente
redutoroxidante

2 2 2 2H O I H I H O

1

    



Nox
do

iodeto

2 (redução)

1





Nox
do

iodo
molecular

0 (oxidação)

 

 

1 2

1
2

2O 2e 2O

2I I 2e

  

 

 

 
 

 

2 2 2 2H O 2 I 2H I 2H O (equação).        

 
6. d 

A primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo na presença do ar formando óxidos 

de ferro, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um metal muito pouco reativo. 

Ou seja, o potencial de redução do ouro é maior do que o do ferro.   

 
7. b 

Nessa transformação do dióxido de enxofre em sulfatos e bissulfatos, o número de oxidação do elemento 

enxofre varia de 4  para 6,  portanto, sofre oxidação. 

2
2 4 4

2

14 2 2 x 2 2 2 2 x 2 2 2 2

0 x 8 2 x 7 1
x 6 x 6

4 6

SO SO HSO

S O O ( S O O O O) (H S O O O O)

S S 2e (oxidação)

 

 

            

   
 

  

 

 

 

   

 
8. b 

Ocorre redução do titânio apenas na etapa I:  

2 2

Etapa I :

TiO (s) C(s) Ti(s) CO (g)

4

  

 0 (redução do titânio)

0 4 (oxidação do carbono)
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2 4

Etapa 2 :

Ti(s) 2C (s) TiC ( )

0

 

4 (oxidação do titânio)

 

 

4 2 2 2

Etapa III :

TiC ( ) O (g) TiO (s) 2C (g)

4

  

 4

   

 
9. d 

Na reação fornecida no enunciado, teremos: 

 3 2 2 2 7 2 4 3 2 4 2 4 23
3 CH CH OH 2 K Cr O 8 H SO 3 CH COOH 2 Cr SO 2 K SO 11H O

1

     

 3 (oxidação)

6



 3 (redução)

   

 
 

Questão Contexto  

 

Fe  0 

Fe2O3 - +3 

Variação de 3. 
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Repertório: liberdade 
11 

abr 
 

RESUMO 
 

 
O conceito de liberdade 

 

conceito pode variar, seja no âmbito político, filosófico, religioso, histórico etc. Por exemplo, a noção de 

liberdade para um budista é a mesma do que para um cristão? Ou então, a noção de liberdade em um regime 

ditatorial é a mesma do que em uma sociedade democrática?  

Esse tipo de questionamento é importante para que se construa argumentos sólidos sobre qualquer 

assunto, não somente sobre liberdade. Só assim conseguimos fugir do senso comum e escrever redações 

originais, com embasamento teórico e demonstrando sensibilidade. Os textos abaixo procuram trazer 

diferentes visões de liberdade ao longo dos séculos e em diferentes âmbitos sociais, justamente para 

enriquecer o repertório intelectual do vestibulando. 

 

A liberdade na antiguidade clássica 

 

Na antiguidade, o conceito de liberdade estava intimamente ligado à política e à jurisdição, sem 

ligação direta com o voluntário ou o involuntário. Os gregos até consideravam a existência dessa oposição, 

mas não a associavam à liberdade. É importante destacar também que, nessa época, nem todos os homens 

poderiam ser considerados livres, somente os cidadãos da polis. 

Sócrates foi o primeiro filósofo da história a conceber a ideia de liberdade. Para ele, ela estava 

relacionada à noção de autoconhecimento e o homem plenamente livre seria aquele que não se deixaria 

levar pelas emoções, mas sim conseguiria dominá-las. Uma palavra chave para as ideias de Sócrates seria 

autodomínio. Esse conceito é bem diferente daquele que trazemos no senso comum hoje em dia, afinal, 

ser atingida após a morte, com a liberação da alma.  

Já Aristóteles tinha um conceito de liberdade mais próximo daquele com o qual estamos 

acostumados. Para ele, o homem livre é aquele que é hábil em escolher entre as opções de vida que lhe são 

oferecidas. 

 

A liberdade na Idade Média 

 

Na Idade Média, época em que a sociedade ocidental era extremamente teocêntrica (ou seja, Deus 

era usado como explicação para tudo), a liberdade passou a ser possível para todos, uma vez que somente o 

Reino de Deus traria essa liberdade e todos, através da cristandade, poderiam alcançá-la. 

O livre arbítrio foi pensado por Santo Agostinho. Para ele, tal ideia era relativa à possibilidade do ser 

humano de trilhar o próprio caminho e de fazer suas próprias escolhas. Influenciado pelo catolicismo, ele 

considerava que somente 

liberdade maior, do Reino dos Céus. 

 

A liberdade na Idade Moderna 

 

Na Idade Moderna a discussão acerca da liberdade foi ampliada e muitos filósofos passaram a discutí -

la. Foi nessa era que esse conceito começou a ser associado mais diretamente à política. Filósofos iluministas, 

como Jean-Jacques Russeau e John Locke, consideravam que a liberdade era imprescindível para a 

sobrevivência dos seres humanos. Locke, inclusive, é o primeiro filósofo a diferenciar a liberdade natural - 

relativa ao homem estar livre de qualquer poder superior na terra; da liberdade civil - relativa ao homem estar 

livre de qualquer obrigação jurídica.  

Alguns filosófos recuperam ideias de liberdade de outras eras. Hobbes recupera Aristóteles e afirma 

que a liberdade seria a ausência de impedimentos externos para que se realize a vontade do homem. 
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Descartes, que recupera os conceitos de Platão e Santo Agostinho, traz à tona novamente a noção de livre-

arbítrio, dessa vez fora do sentido estritamente religioso. 

Outra noção importante, relacionada à liberdade e surgida da modernidade é a de indivíduo. Hegel 

e Nietzsche basearam suas ideias relativas ao que é ser livre a partir desse conceito. Para o primeiro, a 

liberdade estaria ligada à afirmação de sujeito e das suas vontades. Para o segundo, ela está relacionada ao 

poder do homem em criar novos valores, uma vez que, para ele, a moralidade em si não existiria.  

 

A liberdade na contemporaneidade 

 

A contemporaneidade traz consigo uma grande novidade em termos de caracterização da liberdade: 

pela primeira vez ela passou a ser vista como negativa. Para Jean Paul Sartre, o homem estaria condenado a 

ser livre, uma vez que ele, através de suas escolhas, formaria a si mesmo e se definiria. A liberdade ganha 

caráter negativo em sua filosofia a partir da ideia de que a cada escolha, várias renúncias de possibilidades 

seriam feitas e, assim, o homem carregaria consigo a responsabilidade por suas ações.  

Na mesma época surgiram críticos a essa filosofia sartriana, apontando o fato de que ele ignorou 

certos fatores sociais, políticos e culturais que condicionariam o homem em suas escolhas, refutando o fato 

de que a liberdade seria incondicional ao homem. 

 

*** 

 

Essa aula buscou somente trazer algumas das visões sobre liberdade, significativas em seu 

momento e, em alguns casos, até hoje. É importante destacar que em toda a história, ao longo de regimes 

políticos diferentes, de momentos sociais distindos, outras diversas concepções do que é ser livre vieram à 

tona. Podemos pensar sobre regimes totalitários, em que a noção de liberdade vem ligada intimamente às 

noções de liberdade de expressão e de censura, bem como em ditaduras militares, como a brasileira, a 

chilena e a argentina, por exemplo. Podemos falar também sobre a liberdade religiosa, que foi/é 

inexistente em alguns países, tal qual o foi durante a Idade Média européia (com a perseguição às bruxas e 

aos protestantes em alguns locais) e como é ainda hoje em algumas regiões, como aquelas dominadas pelo 

Estado Islâmico. Assim, é importante que o vestibulando mantenha sempre seus horizontes amplos com 

relação a esse tema, pois ele carrega consigo desdobramentos que vão além de uma simples conceituação 

de liberdade. Para isso, seguem algumas sugestões de leitura: 

  

 

-conceito-filosofico-de-  

 

<https://deniscaramigo.jusbrasil.com.br/artigos/112335423/liberdade-de-expressao-e-a-censura-do-eu-

mesmo> 

 

<http://stoa.usp.br/alexccarneiro/files/-1/4529/sartre_exitencialismo_humanismo.pdf> 

 

BRASILEIRA (1964-  

<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.0304-2340.2014v64p25/1527> 

 

http://stoa.usp.br/alexccarneiro/files/-1/4529/sartre_exitencialismo_humanismo.pdf
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.0304-2340.2014v64p25/1527



