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RESUMO   
 

Biodiversidade 
 

A biodiversidade é a variedade de seres no planeta terra. Sua 

importância está na variedade de relações ecológicas que 

podem ser criadas, na disponibilidade de alimentos e 

medicamentos para o ser humano, entre outras.  

 

A maior diversidade biológica ocorre nos trópicos, em áreas 

úmidas, como na Amazônia, embora em todos os biomas 

haja uma biodiversidade considerável, mesmo em desertos e 

regiões polares.  

 

O desequilíbrio ecológico, como a poluição, desmatamento 

e a exacerbação do efeito estufa, pode levar à redução da 

diversidade biológica, pela extinção de espécies.  

 

Ponto crítico 

que são típicas daquele local e dificilmente ocorrem em outras regiões. Essas áreas, se sofrerem impactos  

ambientais, terão grande perda em termos de diversidade.  

 

Número de espécies 
Estima-se que 10 a 50 milhões de espécies  

habitam o nosso planeta, mas apenas um 

milhão e meio de espécies foram nomeadas 

pelo homem.  

 

Brasil 
O Brasil é rico em biodiversidade, com cerca 

de 20% de todas as espécies conhecidas. 

Nossa grande riqueza é a floresta amazônica, 

que fornece grandes recursos para a pesquisa.  

 

 

 

Convenção sobre Diversidade Biológica 
Em 1993, 160 países assinaram um acordo para a 

conservação da biodiversidade a partir do uso 

sustentável de recursos naturais. Entretanto, não 

está claro como essas medidas serão efetuadas.  

 

Padrão de distribuição 
A diversidade biológica é maior nos trópicos, em 

relação às regiões polares do planeta. O Brasil é rico 

em biodiversidade, estando grande parte dela 

localizada na região Amazônica.  

 

 

Padrões de distribuição da 

biodiversidade 
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Dentre os vegetais, as angiospermas são o grupo com maior variedade de espécies. Dentre os animais, são 

os insetos, que estão no filo dos artrópodes.  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. "Hoje em dia, durante um período de prosperidade econômica e progresso social sem precedentes, 

estamos no meio da mais séria crise ambiental da história de nosso planeta. A triste realidade é que 

enquanto a economia se expande, o ecossistema do qual a economia depende permanece igual, 

levando a uma relação cada vez mais tensa. A única medida mais direta da saúde do planeta é a situação 

de sua biodiversidade. Em taxa sem precedentes, estamos perdendo seus três componentes : a 

diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de habitats."  
(Fonte: HICKMAN, C.P., ROBERTS, L.S., LARSON, A. "Princípios Integrados de Zoologia".11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004.) 

A perda da diversidade genética pode ser consequência, EXCETO: 

a) do aumento de algumas populações. 

b) do aumento da diversidade de nichos ecológicos.  

c) da seleção natural. 

d) da deriva gênica.  

 

2. O mexilhão dourado é originário da China e do sudeste da Ásia. No Brasil, seu primeiro registro ocorreu 

em 1998, em frente ao porto de Porto Alegre, provavelmente introduzido por meio de água de lastro 

de navios. Esse molusco é capaz de fixar-se em qualquer tipo de substrato submerso, causando 

importantes danos ambientais e econômicos. Em 2004, o Minis tério do Meio Ambiente iniciou 

campanha nacional, com o objetivo de elaborar um plano de controle de sua expansão.  Considere as 

afirmações a seguir, relacionadas à introdução dessa espécie exótica. 

I. Na ausência de resistência ambiental, observa-se um crescimento exponencial da população de 

mexilhões. 

II. A curva de crescimento da população de mexilhões expressa-se na forma de um S (curva sigmoide).  

III. Uma das consequências da introdução do mexilhão será o aumento da biodiversidade nos 

ecossistemas brasileiros. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III.  

 

 

3. Uma das estratégias que pode permitir a existência de biodiversidade é o aumento da variabilidade 

gênica, que pode se dar em função de um dos seguintes processos: 
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a) reprodução assexuada. 

b) aumento de emigração. 

c) inibição de mutações. 

d) reprodução sexuada. 

e) cruzamentos consanguíneos.  

 

4. A biodiversidade em nosso planeta é um fato marcante. Assinale a alternativa que mostra o filo animal 

com o maior número de espécies conhecidas. 

a) Annelida; 

b) Platyhelminthos; 

c) Porifera; 

d) Nematoda; 

e) Arthropoda.  

 

5. O quadro apresenta uma amostragem hipotética de uma coleta de mosquitos realizada num parque. 

Considerando-se os dados desse quadro, a biodiversidade de mosquitos é expressa pelo número de 

 
a) espécies. 

b) famílias. 

c) indivíduos. 

d) ordens.  

 

6. Um dos principais temas discutidos em conferências e seminários mundiais sobre Meio Ambiente é a 

destruição da biodiversidade do nosso planeta. Sobre este tema, é INCORRETO afirmar:  

a) Ao longo do processo de sucessão ecológica, observa-se uma diminuição progressiva na 

diversidade de espécies e na biomassa total.  

b) O desmatamento das florestas tropicais causa não somente a destruição desse ecossistema, 

também causa grande perda da biodiversidade do planeta.  

c) A criação de áreas protegidas como parques e reservas é uma das medidas a serem tomadas para 

salvaguardar a biodiversidade.  

d) Além da riqueza de espécies ser fonte potencial de produtos que podem ajudar a espécie humana, 

a diversidade é importante também para garantir a estabilidade do planeta.   

e) Projetos de reflorestamento com poucas espécies de árvores são inúteis para a recomposição do 

equilíbrio original do meio ambiente.  

 

EXERCÍCIOS DE CASA  
 

1. PUCRIO - A biodiversidade constitui uma das propriedades fundamentais da natureza e tem sido muito 

debatida em reuniões internacionais, como a RIO 92. As opções abaixo expressam características da 

biodiversidade, EXCETO: 

a) variedade de espécies que existem em um ecossistema.  

b) variedade de ecossistemas que existem em todo o planeta.  

c) características genéticas existentes dentro de uma mesma espécie.  

d) a quantidade de biomassa de uma determinada espécie.  

e) a variedade de todos os seres vivos.   

2. Compare as duas mensagens seguintes. 
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- "Compre o telefone celular XYZ: tira fotos, baixa músicas e se conecta à internet. Muito melhor que 

os outros: a evolução do celular." 

- "A biodiversidade global, tal como a vemos hoje, é resultado da evolução da vida no planeta." 

 

Considerando o ponto de vista biológico, podemos afirmar corretamente que os conceitos de 

evolução expressos nas duas mensagens são 

a) os mesmos: a evolução biológica sempre agrega melhorias a partir de características pré-

existentes, aperfeiçoando-as. Isso se dá basicamente por mutações. 

b) parecidos: enquanto um produtor visa melhorar seu produto, a evolução tem por finalidade 

produzir organismos melhores a partir da seleção de mutações benéficas e adaptativas. 

c) semelhantes: embora a evolução não vise à melhoria, o fato é que as características selecionadas  

são sempre melhores que as anteriores, resultando em organismos atuais melhores que seus 

ancestrais. 

d) distintos: evoluir biologicamente significa "mudar no tempo", e não necessariamente melhorar. 

Uma característica será melhor que outra somente se interpretada num contexto histórico e 

ambiental. 

e) diferentes: evoluir não significa que um único indivíduo tenha todas as melhorias. As características 

adaptativas são diferentes nos indivíduos e a população como um todo é que se apresenta 

melhorada.  

 

3. Analise o mapa e as características descritas a seguir. 

 

I. Baixíssima biodiversidade; baixas temperaturas o ano todo; umidade moderada.  

II. Alta biodiversidade endêmica; temperatura alta a moderada; umidade sazonal. 

III. Altíssima biodiversidade; temperatura e umidade altas o ano todo. 

Dentre os biomas 1, 2, 3, 4 e 5 indicados no mapa, quais são os que correspondem, respectivamente, 

às características I, II e III? 

a) 1, 5, 4          

b) 2, 4, 3          

c) 3, 2, 5        

d) 4, 1, 2          

e) 5, 3, 1 

4. Com cerca de 4 mil animais, São Paulo tem o maior zoológico da América Latina. Localizado em uma 

área de 824.529 m2 de Mata Atlântica original, além da nascente do histórico riacho do Ypiranga, cujas 

águas formam um lago que acolhe exemplares de aves de várias espécies e de aves migratórias, a mata 

abriga também animais nativos de vida livre.Priorizando a manutenção da  variedade e da diversidade 

das formas de vida sobre a Terra, o zoológico tem uma grande coleção de animais vivos de todas as 

faunas do mundo abrigando muitas espécies em processo de extinção. 

 

A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica  nem sempre é bem entendida pela 

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/ecologia-e-ciencias-ambientais/problemas-ambientais/destruicao-da-biodiversidade/biod.01.gif?attredirects=0
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população. 

Leia a seguir alguns argumentos sobre a manutenção da biodiversidade. Assinale a alternativa que 

contém argumento NÃO válido. 

a) A presença de muitas espécies em determinado local faz com que cada uma fique muito sensível 

às mudanças climáticas e ao ataque de pragas. 

b) Com a extinção de uma espécie perde-se para sempre sua informação genética e as substâncias  

potencialmente úteis ao homem. 

c) Muitas espécies com risco de extinção são essenciais para o equilíbrio dos ecoss istemas que 

sustentam a vida na Terra. 

d) Muitos produtos farmacêuticos são extraídos de plantas, fungos, bactérias e animais ou 

sintetizados a partir de substâncias existentes nesses organismos. 

e) As espécies selvagens representam um "banco genético" importante que poderá contribuir, através 

de enxertos e/ou cruzamentos, para a melhoria da qualidade genética das espécies domésticas.   

 

5. Sobre a biodiversidade é correto afirmar que: 

a) O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto  que a 

reprodução ocorre com rapidez. 

b) A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a 

fauna, pois essa não é um organismo vivo. 

c) O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodivers idade em 

âmbito mundial. 

d) A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as 

espécies animais, vegetais e os micro-organismos. 

e) A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimenta r, pois 

outros animais poderão ocupar a sua função. 

 

6. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a 

alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e flora. 

a) Florestas tropicais 

b) Oceanos 

c) Desertos 

d) Zonas polares 

e) Floresta temperada 

 

7. Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no 

nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação: 

a) mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem e muitas delas podem 

desaparecer do mundo em poucas décadas, se a poluição e o desmatamento indiscriminado 

tiverem continuidade. 

b) regional, porque o desaparecimento de espécies de animais pode ser responsável por problemas 

alimentares e pelo aumento de pragas, pela ruptura da cadeia alimentar, em algumas regiões do 

mundo. 

c) apenas para os Estados Unidos e países da Europa que já destruíram quase totalmente suas 

florestas, por terem desenvolvido seu setor industrial há muito tempo. 

d) apenas para países e regiões que se organizaram politicamente em espaços áridos ou semiáridos, 

como a Namíbia e o Nordeste do Brasil, que dependem do pouco que resta de seus ecossistemas.  

e) apenas para países que utilizam uma tecnologia altamente desenvolvida, que precisam de 

organismos vivos como fonte original dos princípios ativos. 

 

 

 

 

8. Sobre a biodiversidade brasileira é INCORRETO afirmar que: 

a) O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas  

no mundo. 
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b) O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade 

nacional. 

c) Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos 

podem ser encontrados no território brasileiro. 

d) A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma 

sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. 

e) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e flora.  

 

9. Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, pois 

abre excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca de 

experiências e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. Alargam tais 

perspectivas o fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a maior variedade de 

organismos vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que define biodiversidade:  

a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático.  

b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos   plantas e 

animais), que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte.  

c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta.  

d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra.  

e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra.   

 

10. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam 

muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm 

sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca -se o 

acordado na Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Rio 92, que afirma que a nação tem 

direito sobre a variedade devida contida em seu território e o dever de conservá -la utilizando-se dela 

de forma sustentável. 

A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acorda da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

decorre, entre outros fatores, do fato de a 

a) extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala.  

b) alta biodiversidade no país impedir a sua conservação.  

c) utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica.  

d) grande extensão de nosso território dificultar a sua fiscalização.  

e) classificação taxonômica de novas espécies ocorrer de forma lenta. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Os besouros representam a ordem mais diversa dentre os grupos 

de insetos. São aproximadamente 350 mil espécies conhecidas. 

Você precisaria ver mais de 9 espécies por dia, durante 100 anos, 

sem repetir nenhuma para ver todas que conhecemos. E as 

estimativas são de que haja até 1 milhão de espécies só de besouros. 

http://www.planetainseto.com.br 

Dê duas hipóteses para a grande variedade dos insetos existente na 

natureza. 
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Exercícios de aula 
 

1. b 

A quantidade de nichos é diretamente proporcional à diversidade biológica em dada região.  Assim, a 

perda de biodiversidade reduz os nichos.  

 

2.  a 

A introdução do mexilhão reduz a biodiversidade por provocar um desequilíbrio ecológico na região.  

A curva de crescimento inicial apresentará um padrão exponencial, pela falta de controle por não possuir 

predadores dessa espécie. 

 

3. d 

A biodiversidade pode ser aumentada pela variabilidade genética. Dentre os processos, a reprodução 

sexuada amplia as possibilidades de recombinação e da geração de indivíduos diferentes dos parentais.  

 

4. e 

Dentre os filos apresentados, os Artrópodes possuem um número de representantes muito maior que os 

demais, especialmente pela classe dos insetos.  

 

5. a 

A biodiversidade é dada pelo número de espécies, nesse caso, de mosquitos.  

 

6. a 

A alternativa incorreta diz que há a diminuição da diversidade e da biomassa conforme há o processo de 

sucessão ecológica. No entanto, quanto mais próximo à comunidade clímax, maior a biodiversidade 

(número de espécies) e biomassa (matéria orgânica). 

 

 

Exercícios de casa 
 

1. d 

A biodiversidade se refere à variedade de espécies e de características genéticas. Entretanto, a 

quantidade de biomassa de uma espécie não se caracteriza uma diversidade biológica.  

 

2.  d 

A evolução biológica é a alteração das características ao longo do tempo, não necessariamente uma 

melhoria. A Evolução do celular necessariamente deve lançar no mercado um produto superior ao 

anterior.  

 

3. d 

A maior biodiversidade está presente nos trópicos, com alta temperatura e umidade. A menor 

biodiversidade está presente nos polos, regiões com baixas temperaturas. O Brasil possui grande 

quantidade de espécies endêmicas e grande variedade biológica  

 

4. a 

Um argumento NÃO válido é o presente na letra A, que afirma que quanto maior a diversidade, maior a 

sensibilidade às alterações do meio. Entretanto, quanto maior a variedade biológica,  tende a ser maior a 

diversidade de nichos que uma espécie pode ocupar, sendo mais fácil a adaptação.  

 

5. d 

A biodiversidade engloba todas as formas de vida. As atividades econômicas e o tráfico afetam a 

diversidade e a retirada de uma espécie altera a cadeia alimentar. 
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6. a 

As florestas tropicais são as regiões com maior diversidade de fauna e flora.  

 

7. a 

A preocupação para manter os ambientes sadios é de caráter mundial. As relações ecológicas e as cadeias 

alimentares são prejudicadas quando há a perda de uma espécie por extinção.  

 

8. d 

A incorreta é a afirmativa que diz que a atividade econômica NÃO reduz a biodiversidade. A atividade 

econômica no Brasil interfere por meio da poluição, desmatamento, construção de hidroelétricas, entre 

outros.  

 

9. b 

A biodiversidade se refere a todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, que 

fazem parte de um ecossistema.  

 

10. d 

O Brasil possui dificuldade para a fiscalização das práticas que reduzem a diversidade biológica, devido 

à grande extensão da área do país.  

 

Questão Contexto  

 

Alta velocidade de reprodução e grande número de prole gerada aumenta a chance de alterações genéticas, 

que sofrem seleção natural. Capacidade de ocupar diversos nichos, o que diminui a competição entre os 

insetos.  
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RESUMO   
 

 

O Helenismo ficou caracterizado pela junção da cultura grega com a cultura oriental, o que ocorreu 

graças à expansão do Império Macedônico de Alexandre, o Grande. O helenismo surge no século IV a.C e 

termina no século II da nossa era, tendo contribuído para áreas do conhecimento como a matemática, a 

astronomia e, no campo da filosofia, suas teorias éticas tornaram-se amplamente conhecidas.  Assim, do 

ponto de vista filosófico, podemos dizer que as principais correntes do pensamento helenista são: o 

hedonismo, o estoicismo e o cinismo. 

 Em primeiro lugar, a ética hedonista identifica o bem com o prazer, ou seja, é bom aquilo que nos 

proporciona o sentimento agradável de prazer.  Hedonismo vem da palavra grega hedoné, que significa 

(341 a.C - 271 ou 270 a.C.).  A ética epicurista, no entanto, não defende qualquer tipo de prazer como caminho 

para a felicidade, pois é preciso gozar os prazeres com moderação.  O caminho da felicidade é encontrado 

quando nossa alma permanece imperturbável, quando ela pode experimentar a serenidade, por mais que 

estejamos passando por algum obstáculo na vida.  

que poderia ser traduzida aqui como imperturbabilidade da alma. 

 Para Epicuro, portanto, devemos aproveitar os prazeres da vida com moderação, principalmente os 

prazeres refinados como aqueles que provém da boa amizade, da boa alimentação, entre outros.  Já os 

prazeres ligados ao corpo, às honras, à riqueza são prazeres que nos desestabilizam, impedindo a 

tranquilidade da nossa alma.  Esses últimos, portanto, devem ser evitados.  Por fim, Epicuro sugere quatro 

remédios para que possamos alcançar a felicidade: 1) Os deuses não são temíveis 2) a morte não nos traz 

riscos; 3) o prazer, se entendido corretamente, é um bem para todos; 4) a dor não dura ininterruptamente e 

é facilmente suportável. 

 Já a corrente estóica tem como principal representante o filósofo Zenão de Cítio (334 a.C - 262 

a.C.).  Eles defendiam, assim como os hedonistas, que a filosofia deveria ser 

 No entanto, partem do pressuposto de que, para alcançar a felicidade, é preciso que abandonemos 

todos os prazeres, ou seja, nenhum prazer é bom, nem mesmo se for experimentado com moderação.  Assim, 

-las, pois todas 

elas são origem de sofrimento, instabilidade e intranquilidade.  O prazer, portanto, deve ser eliminado, assim 

ausência de paixão) e, por conseguinte, a 

felicidade. 

 O cinismo teve como principal representante Diógenes de Sinope (400 a.C - 323 a.C) e o significado 

nder 

a teoria ética dos cínicos. O termo cinismo tem sua origem na palavra grega cyno, que significa 

cão.  Provavelmente esse nome foi dados a eles por conta do estilo de vida que levavam, pois eles vivam na 

rua, não possuíam trabalho nem família e consideravam que esse era o melhor estilo de vida a ser 

adotado.  Eles negavam todas as regras sociais e provocavam escândalo ao praticar na rua coisas que 

causavam pudores nas pessoas comuns.  Assim, eles vivam como cães, e defendiam que todas as coisas 

naturais deveriam ser feitas em público, sem o menor pudor.   

 Com efeito, os cínicos negavam as regras sociais da época, desprezavam as riquezas, os bens 

materiais, as convenções, considerando todas elas meras futilidades.  Diógenes, por exemplo, vivia dentro 

de um tonel de vinho, se alimentando daquilo que recebia das pessoas.  Há um relato curioso que diz que 

certa vez, o grande conquistador Alexandre, o Grande, que gostava bastante de Diógenes, pediu para que 

ele lhe pedisse algo que ele lhe daria imediatamente

sombra.   
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. -lhe que o lugar era 

muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez 

com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da Ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, 

 
Flávio Arriano. Anabasis Alexandri (séc. I d.C.). 

 
Desse trecho de Arriano, sobre a fundação de Alexandria, é possível depreender 
a) o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do 

Oriente Médio. 
b) a incorporação do processo de urbanização egípcio, para efetivar o domínio de Alexandre na 

região. 
c) a implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. 
d) a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização de cidades no Império helênico. 
e) o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios, na Grécia, após as conquistas de Alexandre. 
 

2. Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a 

primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa correta. 
I. epicurismo 
II. estoicismo 
III. ceticismo 
IV. ecletismo 

  
A  É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é o prazer sensível; o critério único de moralidade 

é o sentimento. Os prazeres estéticos e intelectuais são como os mais altos prazeres. 
B  Visa sempre um fim último ético-ascético, sem qualquer metafísica, mesmo negativa. 
C  Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente. 
D  A paixão é sempre substancialmente má, pois é movimento irracional, morbo e vício da alma. 

 
a) I  A, II  B, III  C, IV  D 
b) I  A, II  B, III  D, IV  C 
c) I  A, II  D, III  C, IV  B 
d) I  A, II  D, III  B, IV  C 
e) I  D, II  A, III  B, IV  C 

 

3. A filosofia de Epicuro (341 a 240 a.c.) pode ser caracterizada por uma filosofia da natureza e uma 

antropologia materialista; por uma ética fundamentada na amizade e a busca da felicidade nos 

princípios de autarquia (autonomia e independência do sujeito) e de ataraxia (serenidade, ausência de 

perturbação, de inquietação da mente). 

 
Sobre a filosofia de Epicuro, assinale o que for correto. 
(01) A filosofia de Epicuro fundamenta-se no atomismo de Demócrito. Epicuro acredita que a alma 

humana é formada de um agrupamento de átomos que se desagregam depois da morte, mas que 

não se extinguem, pois são eternos, podendo reagrupar-se infinitamente. 
(02) Para Epicuro, a amizade se expressa, sobretudo, por meio do engajamento político como forma 

de amar todos os homens representados pela pátria. 
(04) Epicuro, como seu mestre Demócrito, foi ateu, considera que a crença nos deuses é o resultado 

da fantasia humana produzida pelo medo da morte. 
(08) Epicuro critica os filósofos que ficavam reclusos no jardim das suas academias e ensinavam apenas 

para um grupo restrito de discípulos. Acredita que a filosofia deve ser ensinada nas praças 

públicas. 
(16) Para Epicuro, não devemos temer a morte, pois, enquanto vivemos, a morte está ausente e quando 

ela for presente nós não seremos mais; portanto, a vida e a morte não podem encontrar-se. 

Devemos exorcizar todo temor da morte e sermos capazes de gozar a finitude da nossa vida. 

SOMA: (   ) 
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4. s desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais 

nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos 

não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua 

 
EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

 
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

5. A economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético de produtos: a matéria-prima 

dos produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. O 

Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem 

esses princípios. 

 
Considere as seguintes afirmações: 
I. Esses princípios são juízos de fato. 
II. Esses princípios são, atualmente, uma questão de moralidade, mas não de legalidade. 
III. A ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada. 

 
Está(ão) correta(s) 
a) apenas I. 
b) apenas I e II. 
c) apenas III. 
d) apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 

6. a maneira, nada 

existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada 

sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando 

evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, 

 
LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 

 
O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 
a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 
b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 
c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 
d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 
e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Acerca de Alexandre Magno (356-

viveu o bastante para superar a estreita concepção de uma ascendência helênica sobre os não-helenos, 

em favor de um ideal maior da fraternidade da humanidade. Em seu contacto com os persas, 

reconheceu e admirou todas as virtudes que lhes permitiram governar uma parte do mundo por mais 

de duzentos anos, e pass  
TOYNBEE, Arnold J. "Helenismo: história de uma civilização". Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 118. 
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Analisando-se a evolução histórica do período, pode-se afirmar que, em parte, o ideal de Alexandre 

realizou-se na medida em que suas conquistas  
a) estimularam a retomada do despotismo oriental, que se somou às conquistas de liberdade e direitos 

que fundamentaram a democracia grega.  
b) favoreceram a fusão entre as culturas dos povos asiáticos dominados e os valores gregos, originando 

a cultura helenística.  
c) possibilitaram o domínio das províncias asiáticas pelos romanos, que difundiram a cultura helenística 

em toda a Europa ocidental.  
d) expandiram os direitos de cidadania a todos os súditos, adotando a autonomia e as liberdades gregas 

como modelo de administração do Império. 

 

2. O Período Helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-Estado gregas. As correntes 

filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana 

individual: o epicurismo ensinando que o prazer é o sentido da vida; o estoicismo instruindo a suportar 

com a mesma firmeza de caráter os acontecimentos bons ou maus; o ceticismo de Pirro orientando a 

suspender os julgamentos sobre os fenômenos. 

 
Sobre essas correntes filosóficas, assinale o que for correto. 
(01) Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso governado por uma razão universal, 

afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a razão. 
(02) Conforme a moral estoica, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a importância das coisas 

provém da opinião que delas temos. 
(04) Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela 

ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. 
(08) Para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto vivemos e, quando 

ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser. 
(16) O ceticismo de Pirro sustentou que, porque todas as opiniões são igualmente válidas e nossas 

sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com certeza absoluta, e da 

suspensão do juízo advém a paz e a tranquilidade da alma. 

SOMA: (    ) 

 

3. Afirma o filósofo Epicuro (séc. III a.C.), conhecido pela defesa de uma filosofia hedonista: 

 

e é a partir dele que se determinam toda escolha e toda recusa e é a ele que retornamos sempre, 

medindo todos os bens pelo cânon do sentimento. Exatamente porque o prazer é o bem primitivo e 

natural, não escolhemos todo e qualquer prazer; podemos mesmo deixar de lado muitos prazeres 

 
(EPICURO, A vida feliz. In: ARANHA, M. L.; MARTINS, M. P. Temas de filosofia. 3.ª ed. rev. São Paulo: Moderna, 2005, p. 

228.) 

Considerando os conceitos de Epicuro, é correto afirmar que 
(01) estudar todo dia não é bom porque a falta de prazer anula todo conhecimento adquirido.  
(02) todas as escolhas são prazerosas porque naturalmente os seres humanos rejeitam toda dor. 
(04) comer uma refeição nutritiva e saborosa em demasia é ruim porque as consequências são danosas 

ao bem estar do corpo. 
(08) a beleza corporal é uma finalidade da vida humana porque o prazer de ser admirado é a maior 

felicidade para o ser humano. 
(16) o prazer não é necessariamente felicidade porque ele pode gerar o seu contrário, a dor. 

SOMA: (   ) 
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4. O período helenístico foi marcado pela troca de ricas experiências culturais e caracterizou-se, também, 

pela difusão da cultura e das idéias gregas no Egito e em todo o Oriente Próximo. Os valores e os ideais 

propostos pelas correntes filosóficas nesse período valorizavam  
a) o empenho social e civil, o amor à pátria, a competição econômica e a tolerância.  
b) o individualismo e a ausência de angústias e de paixões, obtida por meio da autodisciplina.  
c) o espírito competitivo, a participação na vida política, o individualismo e um particular prejuízo na 

vida moral.  
d) a austeridade, a perspectiva da vida após a morte, o amor à pátria e o empenho social. 

 

5. -te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas 

sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não 

significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo 

infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está 

perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem 

diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria 

 
(Epicuro, Carta sobre a felicidade [a Meneceu]. São Paulo: ed. Unesp, 2002, p. 27. In: COTRIM, G. Fundamentos da 

Filosofia. SP: Saraiva, 2006, p. 97). 

 
A partir do trecho citado, é correto afirmar que 
(01) a morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa, nem má. 
(02) a vida deve ser considerada em função da morte certa. 
(04) o tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. 
(08) a certeza da morte torna a vida terrível. 
(16) a espera da morte é um sofrimento tolo para aquele que a espera. 

SOMA: (   ) 

  

6. Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 
 os, um turbilhão, 

todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, 

duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, 

sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, 

esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: 

a Filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em 

transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não 

depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, 

sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos 

elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses 

elementos em sua contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do 

 

  
Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

  
I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 
II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 
III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. 
IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de 

um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 
V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. 
VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

  
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Somente a afirmativa IV está correta. 
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7. Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO afirmar que  
a) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os 

sobressaltos da existência.  
b) os sofistas afirmavam a normatização e verdades universalmente válidas.  
c) Platão, na direção socrática, defendeu a necessidade de purificação da alma para se alcançar a 

ideia de bem.  
d) Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada para o bem individual, que, ao ser 

exercida, se espargiria por todos os homens. 

 

8. Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de 

conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa 

dominação só teve fim com o desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou 

conhecido como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, 

um pensador nascido em Élis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo. Ele fundou uma 

escola filosófica que pregava a ideia de que: 
a) seria impossível conhecer a verdade. 
b) seria inadmissível permanecer na mera opinião. 
c) os princípios morais devem ser inferidos da natureza. 
d) os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. 

 

9. Sobre o ceticismo, é CORRETO afirmar que 
a) -  
b) o ceticismo relativo tem no subjetivismo e no relativismo doutrinas manifestamente apoiadas em 

seu princípio maior: toda interatividade possível. 
c) 

 
d) Górgias (485-380 a.C.) e Pirro (365-275 a.C.) são apontados como possíveis fundadores do 

ceticismo 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   

  

 
 

 
A corrida entre os consórcios público e privado culminou com um anúncio em conjunto, na Casa Branca, de 

que o Genoma Humano estava finalmente completo e pertencia, a partir dali, a toda a humanidade. 
A data histórica ainda não havia completado seu sexto aniversário quando, em 2006, Collins lançou, nos 

Estados Unidos, o livro A Linguagem de Deus (Ed. Gente), no qual discorria sobre como havia resolvido 

dentro de si o dilema entre fé e ciência. Em 300 páginas escritas com elegância e sinceridade, um dos mais 

notórios homens da ciência admitiu ao mundo que acreditava piamente em Deus. A obra reacendeu o velho 

debate entre crentes e ateus, movimentou evolucionistas e criacionistas e suscitou embates históricos  o 

mais famoso deles deu-se entre Collins e o zoólogo e  
http://ultimosegundo.ig.com.br/genomahumano/o-cientista-que-cre-em-deus/n1237681730212.html 

 
A história de vida do cientista Francis Collins pode ser vista como algo em sintonia com a filosofia medieval 

na medida em que  
a) mostra que é impossível compreender racionalmente qualquer aspecto da realidade 
b) revela a onipotência do conhecimento científico em seu esforço por explicar o mundo 
c) desenvolveu seu pensamento sob a proteção e autoridade da Igreja Católica 
d) indica uma busca pela unidade entre fé e razão 
e) não gerou polêmica ou disputa com autores de outras perspectivas intelectuais 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. a 

O ponto de partida para a formação das filosofias helenistas foi um fator histórico muito concreto: o 

domínio de Alexandre Magno sobre a Grécia e todo Oriente, sepultando o regime das cidades-Estado e 

fundindo a cultura grega com as orientais. 
 

2. d 

O epicurismo fundou uma ética baseada na busca do prazer e na fuga da dor. O estoicismo fundou uma 

ética fundada no guiamento pela razão e na purificação das paixões. O ceticismo considerou impossível 

estabelecer com segurança qualquer forma de conhecimento, sobre o que quer que seja. O ecletismo 

buscou unir, conciliar e sintetizar elementos de todas as correntes filosóficas helenísticas. 
 

3. 1 + 16 

Diferente do que diz (02), para Epicuro, a amizade se dá essencialmente na prática filosófica e não na 

prática política. Diferente do que diz (04), Epicuro não foi ateu, ainda que considerasse os deuses 

indiferentes aos homens. Já (08) descreve exatamente o que Epicuro fazia: uma filosofia praticada na 

intimidade do jardim com os discípulos. 
 

4. a  

A ética epicurista baseava-se na busca pelo prazer e na fuga da dor. Só mediante a posse de prazeres 

sólidos é que o homem poderia ser feliz. Trata-se de uma busca moderada, pois não é hedonista ou 

irracional, baseada no que é mais imediato. 
 

5. d 

Quanto à afirmação I, juízos de fato são juízos meramente descritivos, enquanto os juízos presentes no 

enunciado são normativos: prescrevem e não apenas descrevem ações. Quanto à afirmação II, o texto 

, está inteiramente de 

acordo com a busca racional, ponderada e equilibrada pelo prazer que caracteriza o epicurismo. 
 

6. c  

A opção a) representa o cinismo. A opção b) representa o epicurismo. A opção c) mistura estoicismo 

[primeira parte] com um quê de cristianismo ou platonismo. A opção d) não se coaduna com o ceticismo, 

que considera tudo duvidoso e incerto. 

 

Exercícios de casa 

 
1. b 

O ponto de partida para a formação das filosofias helenistas foi um fator histórico muito concreto: o 

domínio de Alexandre Magno sobre a Grécia e todo Oriente, sepultando o regime das cidades-Estado e 

fundindo a cultura grega com as orientais. 
 

2. 1 + 2 + 4 + 8 + 16. 

Não há erro nenhum em nenhuma das afirmativas. Todas expõem muito bem o helenismo e suas principais 

correntes. 
 

3. 4 + 16.  

A questão visa mostrar que Epicuro não é um hedonista, defensor de uma busca irracional e irresponsável 

pelo prazer. Assim, para filósofo o, diferente do que diz (02), nem todas as escolhas são boas ou 

prazerosas. Da mesma maneira, segundo ele, diferente do que diz (08), o prazer de ser admirado não é o 



 

 
F

il
. 

maior, uma vez que o bem da alma está acima do be do corpo. Por fim, para Epicuro, e diferente do que 

diz (01), é perfeitamente legítimo suportar dor por longo tempo em vista de um bem maior. 
 

4. b  

O período helenístico caracterizou-se por um grande enfraquecimento do componente sócio-político 

no pensamento filosófico e por um grande fortalecimento do componente ético-individual. 
 

5. 1 + 16.  

Para Epicuro, não há vida após a morte ou sofrimento com esta. Assim, o homem deve fruir da vida 

alegremente, sem preocupar-se com a morte [erro da assertiva (02)]. Fazer o contrário é que seria tolice 

[erro da assertiva (04)]. Apenas um erro de percepção do homem pode fazer a morte parecer algo terrível 

[erro da assertiva 08] 
 

6. c 

do que dizem II e III, o filósofo estoico nos 

V, Marco Aurélio não era cristão, mas estóico, e, na verdade, perseguiu brutalmente o cristianismo. 
 

7. a  

O estoicismo se caracterizou fundamentalmente por defender que há uma Razão universal que guia todas 

as coisas e que o papel do homem é conformar-se a essa Razão, aceitando serenamente as 

determinações da vida e purificando as paixões. 
 

8. a 

Segundo o ceticismo, é impossível estabelecer qualquer tipo de conhecimento seguro, sobre o que quer 

que se  
 

9. d 

O fundador do ceticismo helenístico foi Pirro de Élis, mas os sofistas, como Górgias, certamente foram 

um importantes precursores desta filosofia, ao defenderem o relativismo. 

 

Questão contexto 

 
A filosofia medieval foi marcada pela necessidade de conciliar fé e razão, de modo que seus maiores autores 

foram padres usando gregos como inspiração. 
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Aprofundamento em 

Empuxo 

19 

abr 
 

 

RESUMO   
 

 

Embora válido para qualquer fluido (líquido, gás ou vapor) em equilíbrio, nas considerações seguintes 

vamos considerar que esse fluido seja líquido. 

Consideremos um corpo de massa m, peso �⃗� , volume V e densidade d, imerso em um líquido homogêneo 

em equilíbrio de densidade dL. O líquido atua sobre o corpo com uma força E vertical de baixo para cima 

denominada empuxo. 

 

Estabelece o Teorema de Arquimedes que: 

orientada de baixo para cima  

Analiticamente: E = PL = mL.g 

𝑬 = 𝒅𝑳𝑽𝑳𝒈 
 

Onde VL é o volume de líquido deslocado pelo corpo. 

Quando um corpo é colocado num líquido de menor densidade, ele desde sob a ação da resultante 

denominada peso aparente: 

𝑷𝒂𝒑 = 𝑷 − 𝑬 
 

Se o corpo for menos denso que o líquido, o equilíbrio se estabelece com o corpo flutuando parcialmente 

imerso. Nesse caso, o peso do corpo é equilibrado pelo empuxo. 

𝑷 = 𝑬 
 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Quando um peixe morre em um aquário, verifica-se que, imediatamente após a morte, ele 

permanece no fundo e, após algumas horas, com a decomposição, são produzidos gases dentro de 

seu corpo e o peixe vem à tona (flutua). A explicação correta para esse fato é que, com a produção 

de gases: 

a) o peso do corpo diminui, diminuindo o empuxo. 

b) o volume do corpo aumenta, aumentando o empuxo. 

c) o volume do corpo aumenta, diminuindo o empuxo. 

d) a densidade do corpo aumenta, aumentando o empuxo. 

e) a densidade do corpo aumenta, diminuindo o empuxo. 

 

2. Um filhote de cachorro cochila dentro de uma semiesfera de plástico de raio 10 cm, a qual flutua em 

uma piscina de águas paradas, totalmente submersa e em equilíbrio, sem que a água entre nela. 
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Desprezando a massa da semiesfera, considerando a densidade da água da piscina igual a 10³ kg/m³, 

g = 10 m/s², π = 3 e sabendo que o volume de uma esfera de raio R é dado pela expressão 𝑉 =
4

3
𝜋𝑅³, é 

correto afirmar que a massa do cachorro, em kg, é igual a 

a) 2,5 

b) 2,0 

c) 3,0 

d) 3,5 

e) 4,0 

 

 

3. Um cubo de isopor, de massa desprezível, é preso por um fio no fundo de um recipiente que está 

sendo preenchido com um fluido. O gráfico abaixo representa como a intensidade da força de tração 

no fio varia em função da altura y do fluido no recipiente. 

 

 
 

Adotando g = 10 m/s2, determine: 

a) o comprimento L do fio e a aresta A do cubo, em cm; 

b) a densidade do fluido em g/cm3. 

 

4.   

 
Um bloco de madeira impermeável, de massa M e dimensões 2 x 3 x 3 cm³ é inserido muito 

lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio, com metade de seu volume 

submersa. A água que vaza do balde é coletada em um copo e tem massa m. A figura ilustra as 

situações inicial e final; em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até sua capacidade 

máxima. A relação entre as massas m e M é tal que 

a) m = M/3 

b) m = M/2 

c) m = M 

d) m = 2M 

e) m = 3M 
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5. Para medirmos a densidade do álcool, utilizado como combustível nos automóveis, usamos duas 

pequenas esferas, A e B, de mesmo raio, unidas por um fio de massa desprezível. As esferas estão em 

equilíbrio, totalmente imersas, como mostra a figura, e o álcool é considerado homogêneo. 

 
Sendo a densidade de A igual a 0,50 g/cm3 e a densidade de B igual a 1,0 g/cm3, podemos concluir 

que: 

a) não há dados suficientes para obtermos a densidade do álcool. 

b) a densidade do álcool vale 1,5 g/cm3. 

c) a densidade do álcool vale 0,50 g/cm3. 

d) a densidade do álcool vale 0,75 g/cm3. 

e) a densidade do álcool vale 1,0 g/cm3. 

 

6. Uma bola de sinalização marítima muito simples pode ser construída unindo-se dois cilindros de 

mesmas dimensões e de densidades diferentes, sendo um de densidade menor e outro de densidade 

maior que a da água, tal como esquematizado na figura abaixo. Submergindo-se totalmente esta boia 

de sinalização na água, quais serão os pontos efetivos mais prováveis de aplicação das forças Peso e 

Empuxo? 

 

 
 

a) Peso em C e Empuxo em B. 

b) Peso em B e Empuxo em B. 

c) Peso em C e Empuxo em A. 

d) Peso em B e Empuxo em C. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

  

1. Um bloco de madeira de massa 0,63 kg é abandonado cuidadosamente sobre um líquido 

desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se que o bloco 

desloca 500 cm3 do líquido, até que passa a flutuar em repouso. 

a) Considerando g = 10,0 m/s2, determine a intensidade (módulo) do empuxo exercido pelo 

líquido no bloco. 

b) Qual é o líquido que se encontra no recipiente? Para responder, consulte a tabela seguinte, 

após efetuar seus cálculos. 
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2. Um estudante adota um procedimento caseiro para obter a massa específica de um líquido 

desconhecido. Para isso, utiliza um tubo cilíndrico transparente e oco, de seção circular, que flutua 

tanto na água quanto no líquido desconhecido. Uma pequena régua e um pequeno peso são 

colocados no interior desse tubo e ele é fechado. Qualquer que seja o líquido, a função da régua é 

registrar a porção submersa do tubo, e a do peso, fazer com que o tubo fique parcialmente 

submerso, em posição estática e vertical, como ilustrado na figura a seguir. 

 
No recipiente com água, a porção submersa da régua é de 10,0 cm e, no recipiente com o líquido 

desconhecido, a porção submersa da régua é de 8,0 cm. Sabendo que a massa específica da água é                         

1,0 g/cm3, o estudante deve afirmar que a massa específica procurada é: 

a) 0,08 g/cm3. 

b) 0,12 g/cm3. 

c) 0,8 g/cm3. 

d) 1,0 g/cm3. 

e) 1,25 g/cm3. 

 

3. (Adaptada) Na situação da figura, uma barra rígida e de peso desprezível está em equilíbrio na 

posição horizontal. Na extremidade esquerda da barra está pendurado um bloco de ferro (densidade 

de 8,0x103 kg/m3), de volume igual a 1,0x10 3 m3, que está totalmente imerso em água (densidade de 

1,0x103 kg/m3). A extremidade direita da barra está presa a uma mola ideal de constante elástica K = 

2,8x103 N/m 

 

 
 

Adotando g = 10 m/s2, calcule a intensidade do empuxo recebido pelo bloco. 

 

 

4. Na figura, as esferas maciças A e B estão ligadas por um fio ideal e o sistema está em equilíbrio. A 

esfera A está no interior de um líquido homogêneo de densidade 2d e a esfera B está no interior de 

outro líquido homogêneo de densidade 3d. 

 

 
Sabendo que as esferas têm raios iguais e que a esfera A tem densidade d, podemos concluir que a 

densidade da esfera B vale: 

a) d. 

b) 2d. 

c) 3d. 

d) 4d. 

e) 5d. 
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5. Duas esferas, A e B, maciças e de mesmo volume, são totalmente imersas num líquido e mantidas em 

repouso pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do 

recipiente e a esfera B sobe até a superfície, onde passa a flutuar, parcialmente imersa no líquido. 

 

 
Sendo PA e PB os módulos das forças Peso de A e B, e EA e EB os módulos das forças Empuxo que o 

líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas, é correto afirmar que 

 
 

6. Um bloco de madeira, de volume V, é fixado a outro bloco, construído com madeira idêntica, de 

volume 5V, como representa a figura 1. 

 

 
 

Em seguida, o conjunto é posto para flutuar na água, de modo que o bloco menor fique em cima do 

maior. Verifica-se, então, que 3/5 do volume do bloco maior ficam imersos e que o nível da água 

sobe até a altura h, como mostra a figura 2. 

 

 
 

Se o conjunto for virado, de modo a flutuar com o bloco menor embaixo do maior: 

a) a altura h diminuirá e 1/5 do volume do bloco maior permanecerá imerso. 

b) a altura h permanecerá a mesma e 2/5 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

c) a altura h aumentará e 3/5 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

d) a altura h permanecerá a mesma e 4/5 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

e) a altura h aumentará e 5/5 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

 

7. Um cubo de madeira (densidade = 0,80 g/cm3) de aresta 20 cm flutua em água (massa específica =                    

1,0 g/cm3) com a face superior paralela à superfície livre da água. Adotando g = 10 m/s2, a diferença 

entre a pressão na face inferior e a pressão na face superior do cubo é: 

a) 1,2x103 Pa. 

b) 1,6x103 Pa. 

c) 2,4x103 Pa. 

d) 3,0x103 Pa. 

e) 4,0x103 Pa. 
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8. Recentemente, alguns cubanos tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Usaram um 

caminhão Chevrolet 1951 amarrando-o em vários tambores de óleo vazios, utilizados como 

flutuadores. A guarda costeira norte-americana interceptou o caminhão próximo ao litoral da Flórida 

e todos os ocupantes foram mandados de volta para Cuba. 

 

 
 

Dados: massa do caminhão MC = 1560 kg; massa total dos tambores mT = 120 kg; volume total dos 

tambores VT = 2400 litros; massa de cada um dos cubanos m = 70 kg; densidade da água ρ = 1,0 g/cm3 

= 1,0 kg/litro. 

Supondo-se que apenas os tambores são responsáveis pela flutuação de todo o sistema, é correto 

af -  poderia transportar é igual a: 

a) 8. 

b) 9.  

c) 10.  

d) 11. 

e) 12. 

 

9. Um estudante, utilizando uma balança de mola tipo dinamômetro, faz no ar e na água a pesagem de 

um corpo maciço, constituído de um metal de massa específica µ. Sendo P a medida obtida no ar e 

A a massa específica da água, determine a medida obtida na água 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Uma esfera de raio 1,2 cm e massa 5,0 g flutua sobre a água, em equilíbrio, deixando uma altura h submersa, 

conforme a figura. O volume submerso como função de h é dado no gráfico. Sendo a densidade da água 

1,0 g/cm3 e g = 10 m/s2: 

 
a) calcule o valor de h no equilíbrio; 

b) ache a intensidade da força vertical para baixo necessária para afundar a esfera completamente. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios para aula 

 

1. b 

O empuxo E é diretamente proporcional ao volume submerso Vsub pela seguinte expressão: 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 . 𝑉𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 . 𝑔 

2. b 

O sistema está em equilíbrio. Então o empuxo sobre a semiesfera e o peso do cachorro têm a mesma 

intensidade: 

𝑃 = 𝐸 → 𝑚𝑔 = 𝑑𝑎𝑉𝑖𝑚𝑔 → 𝑚 = 𝑑𝑎

1

2
(
4

3
𝜋𝑅3) = 103.

1

2
.
4

3
. 3. (10−1)3 = 2 𝑘𝑔 

3. a) O cubo começa a ser envolvido pelo fluido quando y = 10 cm. Logo, L = 10 cm. 

O crescimento da intensidade da força de tração no fio indica que o bloco está envolvido pelo fluido 

que sobe pelas suas paredes laterais. Por isso, A = ∆y = (30  10) = 20 cm;    

b) Cubo totalmente imerso:  

𝐸 = 𝑇 

𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑔 = 𝑇 → 𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝐴
′𝑔 = 𝑇 

𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0,20)3. 10 = 160 

𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =
2,0.103𝑘𝑔

𝑚3
= 2𝑔/𝑐𝑚³ 

 

4. c 

No equilíbrio, o empuxo sobre o bloco tem a mesma intensidade do peso do bloco. 

A água que extravasa cai no copo, portando o volume deslocado de água é igual ao volume que está 

no copo. 

 
m = M 

5. d 

Condição de equilíbrio: 

𝐸𝐴 + 𝐸𝐵 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵  

2𝜇á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙𝑉𝑔 = 𝑚𝐴𝑔 + 𝑚𝐵𝑔 

2𝜇á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙𝑉 = 𝜇𝐴𝑉 + 𝜇𝐵𝑉 

𝜇á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 =
𝜇𝐴 + 𝜇𝐵

2
=

0,50 + 1,0

2
= 0,75

𝑔

𝑐𝑚3
 

6. a 

Lembrando que as expressões das forças mencionadas: 

 
Considerando os cilindros homogêneos, o Peso e o Empuxo são aplicados no centro de gravidade de 

cada um. O empuxo tem a mesma densidade nos dois casos, pois os volumes imersos são iguais, mas o 

Peso do cilindro mais denso é maior. Assim, o Empuxo no conjunto é aplicado no ponto médio (B) e o 

Peso do conjunto fica deslocado para direita. As figuras ilustram a situação. 
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Exercícios para casa 

 

1.   

a) Na situação de equilíbrio: 

E = P  E = mg = 0,63 . 10 = 6,3 N;     

b)E = µfluido . Vimerso . g  6,3 = µfluido . 500 . 10-6. 10  µfluido = 1,26.10³ kg/m³ = 1,26 g/cm³ = Glicerina 

 

2. e 

Flutuação: 

𝐸 = 𝑃 
𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜𝑔 = 𝑃 → 𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜∆ℎ𝑔 = 𝑃 

No líquido desconhecido: 

𝜇𝐿 . 𝐴. 8,0𝑔 = 𝑃 (𝐼) 

Na água: 

1,0𝐴10,0𝑔 = 𝑃 (𝐼𝐼) 

Logo: 

𝜇𝐿𝐴8,0𝑔 = 1,0𝐴10,0𝑔 

𝜇𝐿 = 1,25
𝑔

𝑐𝑚³
 

 

3. 𝐸 = 𝜇𝑙í𝑞.𝑉𝑔 = 1,0.103. 1,0. 10−3. 10 = 10 𝑁  

 

4. d 

Condição de equilíbrio: 

𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 = 𝐸𝐴 + 𝐸𝐵  
𝑑𝑉𝑔 + 𝑑𝐵𝑉𝑔 = 2𝑑𝑉𝑔 + 3𝑑𝑉𝑔 
𝑑𝐵 = 4𝑑 

 

5. e 

Se, quando os fios são cortados: 

- a esfera A desce ao fundo, então ela é mais densa que o líquido. 

- a esfera B passa a flutuar, então ela é menos densa que o líquido. 

Conclui-se, então, que a densidade da esfera A (ρA) é maior que a da esfera B (ρB). Pelo enunciado, as 

esferas têm mesmo volume. 

Assim, para os pesos: 

 
Sendo ρL a densidade do líquido, para os empuxos: 
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6. b 

Situação I: 𝐸𝐼 = 𝑃 → 𝐸𝐼𝐼 = 𝐸𝐼 

Situação II: 𝐸𝐼𝐼 = 𝑃 → 𝜇𝑎(𝑉 + 𝑓. 5. 𝑉) = 𝜇𝑎.
3

5
. 5. 𝑉. 𝑔 

𝑓 =
2

5
(𝑓 é 𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟) 

 

7. b 

(I) 𝐸 = 𝑃 → 𝜇𝐴𝑉𝑖𝑔 = 𝜇𝐶𝑉𝑔 → 1,0𝑎2ℎ = 0,80𝑎220 → ℎ = 16𝑐𝑚 = 0,16𝑚 

(II) ∆𝑝 = 𝜇𝐴𝑔ℎ = 1,0.103. 10.0,16 = 1,6.103𝑃𝑎 

 

8. c 

Flutuação: P = E 

(𝑀𝐶 + 𝑚𝑇 + 𝑁𝑚)𝑔 = 𝜌𝐴𝑉𝑇𝑔 
1560 + 120 + 𝑁. 70 = 1,0.103. 2400. 10−3 
𝑁 ≈ 10,3 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 

-  

 

9. O peso aparente Pap registrado pela balança corresponde à intensidade da força de tração exercida em 

suas extremidades. 

Com o corpo totalmente imerso na água, temos o esquema de forças da figura a seguir: 

 

�⃗� = 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑎); 

�⃗� = 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑥𝑜; 

�⃗� = 𝑝𝑒𝑠𝑜. 
Na situação de equilíbrio: 

�⃗� + �⃗� + �⃗� = 0⃗  
 

Em módulo: 

𝑇 + 𝐸 = 𝑃 
𝑇 = 𝑃 − 𝐸 → 𝑃𝑎𝑝 = 𝑃 − 𝜇𝐴𝑉𝑔 (𝐼) 

Sendo 𝜇 =
𝑚

𝑉
→ 𝑉 =

𝑚

𝜇
 (𝐼𝐼) 

Substituindo (II) em (I), vem: 

𝑃𝑎𝑝 = 𝑃 − 𝜇𝐴 (
𝑚

𝜇
)𝑔 → 𝑃𝑎𝑝 = 𝑃 − (

𝜇𝐴

𝜇
)𝑃 

𝑃𝑎𝑝 = 𝑃(1 −
𝜇𝐴

𝜇
) 

 

Questão Contexto 

 
a) 𝐸 = 𝑃 → 𝜇𝑎𝑉𝑖𝑔 = 𝑚𝑔 → 1,0𝑉𝑖 = 5,0 → 𝑉𝑖 = 5,0𝑐𝑚3 

Do gráfico, para Vi = 5,0 cm³, obtemos h = 1,5 cm. 

b) 𝐹 + 𝑃 = 𝐸 → 𝐹 + 𝑚𝑔 = 𝜇𝑎𝑉𝑔 

Do gráfico, para h = 2R = 2,4 cm, obtemos V ≈ 7,2 cm³. 

Logo: 𝐹 + 5,0. 10−3. 10 = 1,0.103. 7,2. 10−6. 10 → 𝐹 = 2,2. 10−2 𝑁  
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O Século do Ouro 
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abr 

 

 

RESUMO   
 

 

O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o 

centro econômico e político da colônia, a economia litorânea era basicamente o açúcar, da costa sul á 

norte engenhos e sua sociedade patriarcal espalhavam-se, primeiro com o mercado de mão de obra 

indígena e depois com a mão de obra negra. 

 

As regiões forneciam lucro e bens diversos e sem uma integração, o sertão nordestino fornecia o gado, os 

litorais o açúcar, nos séculos XVII e XVIII a região norte se fortaleceria como fornecedora das drogas do 

sertão, o sudeste se focava no açúcar e na captura de índios em São Paulo e o sul comercializava com as 

colônias espanholas legalmente (durante a união ibérica) e depois ilegalmente além da tradicional pecuária.  

 

No entanto a descoberta do ouro implicaria em mudanças diretas e indiretas a longo e curto prazo que 

moldariam o espaço e a economia do Brasil moderno, já que esse processo histórico iniciado com a 

descoberta do ouro por bandeirantes no fim do século XVII mudaria o eixo econômico e político do Brasil 

até a contemporaneidade. 

 

Aspectos Econômicos 

 

O período de grande mineração é frequentemente visto pelo aspecto econômico, vemos uma mudança de 

atividade mais influenciada pela coroa, vemos uma preocupação impar do império com o assunto, logo 

descoberto bastou o primeiro problema como a guerra dos emboabas, que no fim dava prejuízos ao erário 

real para ela impor suas primeiras leis e seus soldados, as estradas tinham mais vigilância, as Casas de 

Fundição seriam instaladas onde o ouro legal seria fundido e levaria o selo do império. 

 

cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção, de inicio a grande parte da atividade minera era de 

aluvião com trabalho livre. Mais tarde o império ira vender concessões de minas maiores especialmente de 

diamantes a elite do império. 

 

Logo com a crise do antigo regime durante o século XVIII o Marques de Pombal iria endurecer ainda mais a 

política fiscal, com a cobrança da Derrama, que consistia em uma cota de quinze arrobas dos distritos 

mineradores, no entanto a meta não era atingida, a lei fazia acumular a dívida nos anos seguintes mas os 

donos manipulavam a cobrança da taxa. Essa taxa e algumas outras cobranças abusivas (além de outros 

e alguns movimentos políticos da região como a Inconfidência Mineira. 

 

Aspectos Sociais e Políticos 

 

Vemos uma mudança enorme na demografia da colônia, uma massa de imigrantes advindos de várias partes 

da colônia e da metrópole tinha destino em Minas Gerais, apesar de conter alguns imigrantes, a maioria da 

população livre era portuguesa ou luso-brasileira. Isso se devia a proibição de imigrantes nas zonas 

mineradoras por uma medida de segurança contra invasões de nações interessadas no ouro da colônia. 

 

Outro fato marcante foi o surgimento de uma classe média e elite urbana, formada por profissionais 

liberais, militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os 

tropeiros, que eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de 

Minas. Essa população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais, 

chegando a organizar movimentos político como vimos na Revolta de Vila Rica em 1720 e na Inconfidência 

Mineira de 1789. 
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Em Minas Gerais a mistura cultural das vertentes negras, indígenas e branca, especialmente portuguesa 

devido á proibição de estrangeiros fez emergir uma cultura única em diversos aspectos, como a culinária e 

o feijão tropeiro que é uma refeição característica dos que conduziam as tropas de mulas ou a arte barroca 

amplamente usadas nas diversas igrejas espalhadas pelos distritos do ouro. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  A julgar pelas palavras de um dos primeiros governadores, ao fim das duas primeiras décadas do 

- se -ia inferir que o cenário 

dominante nas Minas era de um permanente confronto dos novos habitantes  desejosos de 

enriquecer rapidamente e, portanto, tentando fugir da ação limitadora (e arrecadadora) do Estado 

um lado, a legitimidade do direito ao quinto sobre o ouro nunca foi formalmente questionada pelos 

moradores das Minas, por outro, as formas de sua aferição e o controle da arrecadação sempre foram 

objeto das mais acres polêmicas.  
(João Pinto Furtado, O Manto de Penélope  História, mito e memória da Inconfidência Mineira de 1788-9.)  

 

a) Cite dois métodos utilizados em Minas Gerais para a arrecadação do quinto durante o século XVIII.  

b) Identifique e caracterize uma rebelião ocorrida em Minas Gerais na primeira metade do século 

XVIII. 

 

2. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 

Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e 

implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...)  

(Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38)  

 

Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que:  

a) deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e 

da zona litorânea, motivado pela febre do ouro.  

b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a 

Metrópole, objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da 

escravidão.  

c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa.  

d) confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia.  

e) resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, 

que abastecia a região do ouro. 

 

3. As interpretações históricas sobre o papel dos Bandeirantes nos séculos XVII e XVIII apresentam, de 

um lado, a visão desses paulistas como heróis e, de outro, como vilões. A partir dessa afirmação, 

discorra sobre  

a) os bandeirantes como heróis, ligando-os à questão das fronteiras.  

b) os bandeirantes como vilões, ligando-os à questão dos índios. 

 

4. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 

comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com  

a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias.  

b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos.  

c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos.  

d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 

Espanha.  

e) o Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados, de gado e de açúcar. 



 

 
H

is
. 

5. O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no século XVIII, pode ser associado  

a) ao crescimento urbano, graças à expansão de atividades manufatureiras, o que incentivou a 

produção científica.  

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros.  

c) à demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sobre o 

trabalho escravo.  

d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da presença de associações religiosas nas cidades 

mineiras.  

e) ao interesse em construir um passado glorioso para os colonos, descendentes de portugueses, 

índios e negros. 

 

6.   a vida humana (...). Porém, 

tanto que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, 

(...) e logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e 

de outras partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil 

bugiarias de França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o 

que a terra dá, com lucro não somente grande, mas excessivo. (...)  

E estes preços, tão altos e tão correntes nas minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas 

as coisas, como se experimenta nos portos das cidades e vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos 

muitos engenhos de açúcar das peças necessárias e de padecerem os moradores grande carestia de 

 
(Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711)  

 

No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil 

colonial. Trata-se  

a) do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno.  

b) da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias.  

c) do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas.  

d) da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora.  

e) do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

1. Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa Portuguesa com base no trabalho 

escravo de:  

a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como escravos de ganho, voltando 

para as vistas de seus senhores e feitores à noite.  

b) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que não roubassem ou 

escondessem diamantes.  

c) negros e índios, que se uniam para explorar os diamantes, dividindo os lucros com seus senhores 

ou patrões.  

d) africanos livres, que trabalhavam em regime de liberdade vigiada, já que podiam roubar a parte 

de seus patrões.  

e) homens livres pobres e ex-escravos, que dividiam o lucro dos diamantes com seus patrões e com 

o Estado português. 

 

2. A descoberta do ouro na América portuguesa provocou verdadeira febre em busca de riquezas, 

causando conflitos e algumas mudanças na vida da Colônia. Entretanto, a maior parte do ouro 

extraído pelos portugueses foi parar na Inglaterra.  

 

A partir dessas afirmações e dos conhecimentos sobre o período de mineração, faça o que se pede:  

a) Cite duas mudanças ocorridas na Colônia com a descoberta dos metais preciosos.  

b) Cite dois conflitos ocorridos na região mineradora relacionados com a exploração do ouro.  

c) Explique a seguinte afirmativa: o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na 

Inglaterra. 
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3. A descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII atraiu para aquela região milhares de 

 
(ANTONIL).  

 

Sobre a produção aurífera em Minas Gerais no século XVIII, responda:  

 

b) O que eram as Casas de Fundição estabelecidas a mando da Coroa portuguesa?  

c) Qual a relação entre a ação dos bandeirantes paulistas e a mineração nas Minas Gerais?  

 

4. Leia o poema a seguir.  

Evém a Bandeira dos Polistas...  

num tropel soturno.  

Rasgando as lavras  

ensacando ouro,  

encadeiam Vila Boa  

nos morros vestidos  

de pau-d  

Foi quando a perdida gente  

riscou o roteiro incerto  

do velho Bandeirante.  

E Bartolomeu Bueno,  

num passe de magia  

histórica,  

tira Goyaz de um prato de aguardente  

e ficou sendo o Anhangüera.  
CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção de Darcy França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 84-86. 

(Coleção Melhores poemas). [Adaptado].  

 

A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O poema de Cora Coralina 

expressa a relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, ao destacar que  

a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o caráter usurpador presente 

na descoberta do ouro.  

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que simbolizou o abandono da 

identidade rural na capitania.  

c) 

os bandeirantes paulistas.  

d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante como emblema da inserção 

de Goiás no cenário nacional.  

e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 

metropolitano na região. 

 

5. Pelos grandes inconvenientes que se seguem em se desmantelarem alguns engenhos e partidas de 

escravos para irem para as minas do que resultará não só o prejuízo na falta de açúcares como 

também a fazenda real: por cuja causa ordeno e mando que nenhum senhor de engenho nem de 

partidos de canas e lavradores de mandioca possam mandar os negros pertencentes às ditas lavouras 

para as minas.  
(Medida do governador Artur de Sá e Meneses, de 26 de março de 1700.)  

 

Identifique na determinação legal do governador a relação entre o início da exploração do ouro em 

Minas Gerais e a desorganização da produção do nordeste da Colônia. 
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6. A produção artística barroca no Brasil colonial, fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em 

Antônio Francisco Lisboa  o Aleijadinho , uma das suas figuras mais proeminentes. De fato, ele foi 

responsável:  

a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Belo Horizonte.  

b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, representando os doze profetas, que ornamentam 

o pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG.  

c) pelas esculturas, em madeira dourada, representando os doze apóstolos, na entrada da igreja de 

São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo  MG.  

d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis imagens religiosas, esculpidas em pedra-

sabão e que se encontram espalhadas em igrejas de todo o Brasil.  

e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar da igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

no Recife. 

 

7.  

de munição. São umas agregações que fazemos, alguns de nós, entrando cada um com seus servos 

de armas que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e comedor de carne humana, para o 

reduzir para o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. (...) em vão trabalha quem 

 

 

O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos Jorge Velho datada de 15 de julho de 1694, 

enviada ao monarca português.  
(ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues Dias. História Temática: diversidade cultural e conflitos. 6ª série. São 

Paulo: Scipione, 2000, p. 98).  

Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO:  

a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do 

Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e foi tido como o comandante da expedição 

que destruiu o Quilombo dos Palmares;  

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como objetivo predominante captura r os indígenas, 

procurar por pedras e metais preciosos e descobrir novas terras para o Rei de Portugal;  

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando - 

lhes uma vida digna como trabalhadores urbanos.  

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com indígenas rebeldes e escravos fugitivos;  

e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 

como esta, solicitando permissão para executar as expedições. 

 

8.   

o ouro vem, dócil e ingênuo;  

torna-se pó, folha, barra,  

prestígio, poder, engenho...  

É tão claro!  e turva tudo  

 
(Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223)  

 

Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre 

outros segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras  

a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade.  

b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região 

aurífera.  

c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento 

cultural.  

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas.  

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, 

que tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 
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9.  

 
João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711.  

 

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia  

a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal.  

b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra.  

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da 

Alemanha.  

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da 

Prata.  

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

O ciclo econômico do ouro provocou profundas mudanças no espaço, economia, sociedade e política 

colonial, essas mudanças ainda em uma boa parte permanecem intactas. Cite uma dessas grandes 

mudanças. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a) Inicialmente a arrecadação do quinto era feita com o ouro em pó e pepitas. Entretanto, esse método 

abria a possibilidade de se realizarem várias burlas, difíceis de serem controladas pelo fisco e que 

resultavam em queda na arrecadação de tributos. Por esta razão, a partir de 1720, o governo resolve 

criar as Casas de Fundição. Seria proibida a circulação do ouro em pó e em pepitas. Ele deveria ser 

entregue nas Casas de Fundição, fundido e transformado em barras, e o governo extrairia o quinto 

(20%).  

b) Na primeira metade do século XVIII, ocorreram duas importantes rebeliões em Minas Gerais. A 

primeira foi a Guerra dos Emboabas, conflito entre paulistas contra adventícios que chegaram à região 

atraídos pelo ouro  chamados pelos primeiros de emboabas  pelo controle da região mineradora, o 

conflito terminou com a vitória dos segundos. A segunda rebelião foi a Revolta de Vila Rica, liderada 

pelo minerador Filipe dos Santos, que tentava impedir a criação das Casas de Fundição em 1720. A 

rebelião foi sufocada e Filipe dos Santos, executado; a primeira Casa de Fundição só se instalou em 

1725. 

 

A região das minas por sua grande riqueza inspirava diversos imigrantes a enriquecer rapidamente, o 

que gerava inúmeros conflitos com o governo que era o principal obstáculo nesses objetivo. 

 

2. c 

a Inglaterra lucrava muito mais vendendo panos a Portugal do que Portugal vendendo vinhos a 

Inglaterra, sendo que o primeiro é muito mais utilizado do que o segundo produto, assim os ingleses 

acumulavam capitais provenientes do ouro de Minas. 

 

3. a) A visão dos bandeirantes como heróis relaciona-se à afirmação da oligarquia cafeeira paulista em 

âmbito nacional, particularmente durante a República Velha (1889-1930). Nesse sentido, valorizou-se a 

atuação dos paulistas na expansão dos limites da América portuguesa para além dos estabelecidos pelo 

Tratado de Tordesilhas (1494). A partir do século XVII, os paulistas organizaram expedições que 

buscavam aliviar a pobreza da vila de São Paulo. Destacaram-se no ciclo de apresamento de indígenas 

e, seguindo pela bacia do Paraná, atingiram a região dos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Paraná 

e Rio Grande do Sul. Nessas regiões destacaram-se as ações do bandeirante Antônio Raposo Tavares, 

tendo sido destruídas as missões jesuíticas espanholas (Itatim, Guaíra e Tape).  

Mais tarde, os bandeirantes participaram do ciclo de apresamento de rebanhos livres (oriundos das 

missões espanholas); foram fundados núcleos de povoamento em Santa Catarina (Laguna) e Paraná 

(Curitiba).  

No final do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro em Minas Gerais, dando início ao ciclo da 

mineração. No começo do século XVIII, o ouro foi encontrado também em Mato Grosso e Goiás. A 

descoberta do ouro em Cuiabá (MT) originou as monções, expedições que partiam de Porto Feliz (SP), 

seguindo pelo curso dos rios Tietê, Paraná e Paraguai até atingirem o Mato Grosso.  

b) A visão dos bandeirantes como vilões relaciona-se à sua atuação na captura de índios, o que implica 

a destruição de missões jesuíticas, além de seu envolvimento em episódios como a Guerra dos 

Bárbaros. Observa-se também a imagem criada para os mesmos de habitantes rústicos que falavam o 

idioma tupi, destoando dos demais habitantes da América portuguesa. 

 

Como todas as figuras históricas os bandeirantes fizeram coisas positivas e negativas para a colônia, 

felizmente podemos elencar a grande expansão das fronteiras nacionais e infelizmente devemos falar 

dos maus tratos e mortalidade causada aos índios. 
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4. c 

o Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região das minas, além de ser protegido pela baia de 

Guanabara e ser a capital da colônia, facilitando a fiscalização. 

 

5. d 

o barroco, assim como várias formas de arte, se desenvolveu graças a grande riqueza advinda do ouro 

que patrocinou vários artistas. 

 

6. b 

a economia do ouro teve ainda alguns pontos negativos, como a inflação devido ao alto volume de 

circulação de moedas e a falta de alguns gêneros na colonia. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

as grandes minas de ouro e diamantes utilizavam a mão de obra escrava que contratava com a mão de 

obra livre da mineração de aluvião. 

 

2. a) Formação de cidades e produção de manufaturas  

b) Guerra dos Emboabas e Revolta de Vila Rica.  

c) A maior parte do ouro do Brasil era escoado para a Inglaterra, que fez disso capital para a 

industrialização o que foi possibilitado tanto pela pirataria inglesa, que saqueava navios carregados e 

metais preciosos que se dirigiam à Europa, como pelo pagamento de dívidas de Portugal com a 

Inglaterra.  

Os portugueses ao repassarem grandes montantes de ouro à Coroa, automaticamente estavam 

repassando esses montantes à Igreja, que ostentava a riqueza em adornos e ornamentações de seus 

templos.  

O Brasil se viu num quadro de pobreza das grandes massas, que pouco usufruíram da riqueza aurífera. 

 

As guerras entre os colonos ou contra o império no fim não resultaram em uma melhoria para a 

população com o dinheiro da mineração, nem mesmo para o estado português que não ficava com o 

ouro, nem usou em sua industrialização. 

 

3.  

b) As casas de fundição eram as instituições fiscais representantes do poder da coroa portuguesa nas 

regiões mineradoras do Brasil Colonial. Detinham a função de transformar o ouro explorado nas minas 

em barra, contabiliza  

desbravadoras do interior do território por parte dos bandeirantes. 

 

A riqueza do ouro não passou pelas mão da população pobre, como era de se esperar, passou para o 

 

 

4. d 

os bandeirantes pela descoberta do ouro foi um dos principais fundadores de vilas na região central do 

Brasil, por isso sua figura é associada ao povoamento de Goiás e Minas Gerais 

 

5. No final do século XVII (1693), foram descobertas pelos bandeirantes paulistas jazidas de ouro na região 

de Minas Gerais. Com a descoberta houve um grande deslocamento populacional em direção à região 

mineradora e a exploração do ouro veio, por sua vez, a criar um mercado interno para gêneros 

alimentícios e escravos. As autoridades portuguesas mostravam preocupação com os prejuízos que as 

minas poderiam provocar na área açucareira. Porém, a economia dessa região já estava em crise 

quando da descoberta do ouro em Minas Gerais. O início do declínio da produção açucareira no 

Nordeste remonta à expulsão dos holandeses e ao início da concorrência antilhana. Portanto, a 

atividade mineradora, ao aumentar a procura por escravos para serem utilizados na exploração do ouro, 
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elevou o preço da mão-de-obra, prejudicando ainda mais a área de produção açucareira localizada no 

litoral nordestino. 

 

A produção açucareira acabou sendo ainda mais prejudicada pela descoberta do ouro que provocou 

um enorme êxodo populacional e uma escassez de mão de obra nas lavouras do açúcar. 

 

6. b 

Aleijadinho é um dos exemplos de como quase sempre o florescimento econômico acompanha um 

florescimento artístico, podemos ver isso no renascimento cultural que foi precedido de um 

renascimento comercial. 

 

7. a 

o bandeirante em questão argumenta contra a proteção dada aos índios pelo governo português e pela 

igreja. 

 

8. e 

vemos novamente um exemplo de florescimento cultural em uma área rica, já que o ouro não atraiu 

somente mineiros, mas também artistas, artesãos e comerciantes. 

 

9. b 

a Inglaterra ficou com a maior parte do ouro brasileiro em virtude do desvantajoso acordo de Panos e 

Vinhos, já que os panos são vendidos em quantidades maiores que os vinhos. 

 

 

Questão Contexto 
 

Podemos citar a mudança do centro econômico e político para o sul, sendo que a região sudeste brasileira 

é a mais desenvolvida economicamente encontrando-se os maiores centros urbanos devido a 

continuidade, mesmo depois da independência, da capital no Rio de Janeiro até a década de 1950. Outro 

fator que contribuiu nesse cenário foi a concentração da economia cafeeira na região entre São Paulo e Rio 

de Janeiro, sendo que mais tarde esse dinheiro seria reinvestido nas indústrias. 
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Revisão: exercícios de 

aprofundamento 

20 

abr 
 

 

Nesse módulo iremos rever as últimas escolas literárias que vimos nessas últimas semanas: o 

quinhentismo, o barroco e o arcadismo. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Ardor em firme coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido: 

 

tu, que em um peito abrasas escondido; 

tu, que em um rosto corres desatado; 

quando fogo, em cristais aprisionado; 

quando crista, em chamas derretido. 

 

Se és fogo, como passas brandamente, 

se és fogo, como queimas com porfia? 

Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 

 

Pois para temperar a tirania, 

como quis que aqui fosse a neve ardente, 

permitiu parecesse a chama fria. 

 

O texto pertencente a Gregório de Matos e apresenta todas seguintes características: 

a) Trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da sensualidade e do 

refreamento, antíteses claras dispostas em ordem direta. 

b) Sintaxe segundo a ordem lógica do Classicismo, a qual o autor buscava imitar, predomínio das 

metáforas e das antíteses, temática da fugacidade do tempo e da vida. 

c) Dualidade temática da sensualidade e do refreamento, construção sintática por simétrica por 

simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o 

paradoxo. 

d) Temática naturalista, assimetria total de construção, ordem direta predominando sobre a ordem 

inversa, imagens que prenunciam o Romantismo. 

e) Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista evidente no uso das síntese, dos 

anacolutos e das alegorias, construção assimétrica. 

 

2. O poema que segue é de Cláudio Manuel da Costa, um importante representante do Arcadismo 

brasileiro. Dessa forma, leia-o atenciosamente e responda ao que se pede: 

 

Quando cheios de gosto e de alegria 

Quando cheios de gosto, e de alegria 

Estes campos diviso florescentes, 

Então me vêm as lágrimas ardentes 

Com mais ânsia, mais dor, mais agonia. 

 

Aquele mesmo objeto, que desvia 

Do humano peito as mágoas inclementes, 

Esse mesmo em imagens diferentes 

Toda a minha tristeza desafia. 

 

Se das flores a bela contextura 
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Esmalta o campo na melhor fragrância, 

Para dar uma ideia da ventura; 

 

Como, ó Céus, para os ver terei constância, 

Se cada flor me lembra a formosura 

Da bela causadora de minha ânsia? 

 

a) Por meio do poema, sobretudo em se tratando das duas primeiras estrofes, constatamos uma 

nítida oposição entre as condições inerentes ao eu-lírico e as condições da paisagem 

bucólica. Nesse sentido, procure retratar suas impressões acerca de ambos os posicionamentos. 

b) O texto literário, ora assim se definindo, constitui-se de uma figuratividade notória, dada a 

condição subjetiva da linguagem nele expressa. Dessa forma, qual a figura de linguagem que se 

manifesta no poema em questão? Retrate-a por meio de exemplos. 

c) Por se tratar de uma criação cujo autor pertenceu à época árcade, procure analisar novamente o 

poema e identificar nele características condizentes ao estilo em questão (Arcadismo). 

 

3. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte: 

 

O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal; consiste numa concepção artística 

baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Nele, o pensamento lógico predomina 

sobre a emoção, e a estrutura da composição poética obedece a formas fixas, com a introdução da 

medida nova, que convive com a medida velha das formas tradicionais. 

 

Trata-se do: 

a) Modernismo. 

b) Barroco. 

c) Romantismo. 

d) Classicismo. 

e) Realismo. 

 

4. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, 

o caminho e a terra boa, em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são 

os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias; e nestes afogasse a palavra de 

Deus. As pedras são os corações duros e obstinados; e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, 

não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das 

coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam; e nestes é 

pisada a palavra de Deus, porque ou a desatendem, ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os 

corações bons, ou os homens de bom coração; e nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta 

fecundidade e abundância, que se colhe cento por um [...].  
(Padre Vieira, Sermão da Sexagésima)  

 

Pode-se dizer que os sermões de Vieira revestem-se de um jogo intelectual no qual se vê o prazer 

estético do autor para pregar a palavra de Deus, por meio de uma linguagem altamente elaborada.  

 

a) Um dos recursos bastante utilizado por Vieira é o de disseminação e recolha, por meio do qual o 

autor "lança" os elementos e depois os retoma, um a um, explicando-os. Transcreva o período em 

que Vieira faz esse lançamento dos elementos e indique os termos aos quais eles vão sendo 

comparados.  

b) Explique que comparação conduz o fio argumentativo do Padre Vieira nesse trecho.  

 

5.  Leia com atenção: 

 

"O ser herói, Marília, não consiste 

Em queimar os impérios: move a guerra, 

Espalha o sangue humano, 

E despovoa a terra 

Também o ma tirano. 

Consiste o ser herói em viver justo: 
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E tanto pode ser herói o pobre, 

Como o maior augusto". 

 

O trecho acima exemplifica uma das características do homem ilustrado do século XVIII e pertence a 

um dos poetas que conseguiu aliar a ideologia do Iluminismo com a sensibilidade poética própria do 

Arcadismo. O autor do trecho e a característica aí patente são, respectivamente: 

 

a) Cláudio Manuel da Costa e o repúdio do poder militar representado por César Augusto e por 

Alexandre, o Grande, presentes em outras estrofes do poema. 

b) Silva Alvarenga e o elogio do homem comum que, por sua bondade inata e sua vida justa, contrasta 

com os grandes conquistadores militares. 

c) Alvarenga Peixoto e o louvor do homem que consegue assimilar o social ao natural. 

d) Tomás Antônio Gonzaga e a exaltação do homem comum que se forma e se constrói segundo um 

ideal de bondade inata e de urbanidade. 

e) Tomás Antônio Gonzaga e a construção ideal de um homem heróico cuja medida seria a bondade 

inata, base de uma vida harmonizadora das disposições individuais e das vicissitudes sociais. 

 

6. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são 

piores, porque um entendimento agudo pode-se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma 

agudeza com outra maior; mas contra vontades endurecidas nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes 

dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. 

Oh! Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. 
(Sermão da Sexagésima, de Pe. Antônio Vieira.) 

 

Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o Sermão da Sexagésima trata da: 

a) problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. 

b) necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. 

c) exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a Campanha das Índias Ocidentais. 

d) perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros. 

e) condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1.  Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 

Dos vícios já desligados  

nos pajés não crendo mais,  

nem suas danças rituais,  

nem seus mágicos cuidados. 

 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço) 

 

Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em 

procissão: 

a) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como 

produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 

Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

b) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se 

convencionou chamar de literatura informativa. 

c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais 

e as magias praticadas pelos pajés. 

d) Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os 

requintes da dramaturgia renascentista. 

e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de 

quem querem libertar-se tão logo seja possível. 
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2. Leia com atenção: 

 

lo XVIII e início do XIX, caracteriza-se pelo lirismo. 

Fiéis ao espírito bucólico e pastoril, os poetas adotavam pseudônimos e, em seus textos, falavam e 

agiam como pastores, tratando de pastoras suas amadas. O mundo greco-romano vem completar o 

quadro lír  

 

Assinalar a alternativa que contém o período literário a que se refere o trecho acima: 

a) Romantismo 

b) Simbolismo 

c) Parnasianismo 

d) Arcadismo 

e) Barroco 

 

3. Assinale o que for correto  bom sucesso das armas de 

 

a) A meticulosa construção dos sermões de Vieira, com um raciocínio cuidadosamente desenvolvido 

por meio de figuras de linguagem como metáforas, analogias ou hipérboles, capaz de seduzir por 

meio de sua elaboração intelectual e de seu conteúdo, representa uma das principais correntes do 

Barroco: o conceptismo. 

b) O Padre Vieira, por meio de seus sermões, representou um dos aspectos mais emblemáticos do 

Barroco na literatura: a tentativa, a partir da doutrina católica, de colocar o homem no centro de 

todas as coisas, defendendo o antropocentrismo em consonância com o pensamento do século 

XIV. 

c) az referência à sexagésima capela fundada no Brasil (local 

onde o sermão foi pregado pela primeira vez), constitui um dos raros momentos de euforia na 

produção de Vieira, uma vez que destaca o caráter promissor da Igreja na colônia, tendo em vista 

sua disseminação no território brasileiro 

d) 

de Vieira, percebe-se, pelo tom ameno e conciliatório que se traduz no tom harmonioso do sermão 

(no qual qualquer impulso belicoso surge atenuado por uma defesa do diálogo entre as nações), 

uma antecipação das tendências do Arcadismo. 

 

4. No Brasil, o Classicismo é mais conhecido como Quinhentismo e é diferente do movimento que 

ocorreu em Portugal, apesar de ocorrer no mesmo tempo. A produção deste movimento é feita por 

portugueses e resume-se a: 

a) Literatura colonial, feita pelos colonos que se instalaram no país; literatura indígena, que 

posteriormente foi traduzida por habitantes da colônia que aprenderam o idioma. 

b) Literatura indígena, que posteriormente foi traduzida por habitantes da colônia que aprenderam o 

idioma; literatura jesuíta, com textos simples para catequizar os índios. 

c) Literatura de informação, com documentos sobre as terras descoberta, suas belezas e habitantes; 

literatura jesuíta, com textos simples para catequizar os índios. 

d) Literatura de informação, com documentos sobre as terras descoberta, suas belezas e habitantes; 

literatura indígena, que posteriormente foi traduzida por habitantes da colônia que aprenderam o 

idioma. 

e) Todas estão corretas. 

 

5. Assinale a INCORRETA sobre Camões: 

a) Sua obra compreende os gêneros épico, lírico e dramático. 

b) A lírica de Camões permaneceu praticamente inédita. Sua primeira compilação e póstumas, datada 

de 1595, e organizada sob o título de As Rimas de Luis de Camões, por Fernão Rodrigues Lobo 

Soropita. 

c) Sua lírica compõe-se exclusivamente de redondilhas e sonetos 

d) Apesar de localizada no período clássico-renascentista, a obra de citações barrocas. 

e) Representa a amadurecimento de língua portuguesa, sua estabilização e a maior manifestação de 

sua excelência literária. 
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6. Texto I: 

Ao longo do sereno 

Tejo, suave e brando, 

Num vale de altas árvores sombrio, 

Estava o triste Almeno 

Suspiros espalhando 

Ao vento, e doces lágrimas ao rio. 

 
(Luís de Camões, Ao longo do sereno.) 

 

Texto II: 

 

Bailemos nós ia todas tres, ay irmanas, 

so aqueste ramo destas auelanas 

e quen for louçana, como nós, louçanas, 

se amigo amar, 

so aqueste ramo destas auelanas 

uerrá baylar. 

 
(Aires Nunes. In Nunes, J. J., Crestomatia arcaica.) 

 

Texto III: 

Tão cedo passa tudo quanto passa! 

morre tão jovem ante os deuses quanto 

Morre! Tudo é tão pouco! 

Nada se sabe, tudo se imagina. 

Circunda-te de rosas, ama, bebe 

E cala. O mais é nada. 

 

(Fernando Pessoa, Obra poética.) 

 

Texto IV: 

Os privilégios que os Reis 

Não podem dar, pode Amor, 

Que faz qualquer amador 

Livre das humanas leis. 

mortes e guerras cruéis, 

Ferro, frio, fogo e neve, 

Tudo sofre quem o serve. 

 

(Luís de Camões, Obra completa.) 

 

Texto V: 

As minhas grandes saudades 

São do que nunca enlacei. 

Ai, como eu tenho saudades 

 

 

(Mário de Sá Carneiro, Poesias.) 

 

a vida, de usufruir os dons da beleza e a energia da juventude, enquanto o tempo permitir. Esse motivo 

aparece nos textos 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) IV e V. 

e) I e V. 
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7. O 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 em Portugal 

 

8. O culto aos valores universais  o Belo, o Bem, a Verdade e a Perfeição  e a preocupação com a forma 

aproximaram o Classicismo de duas escolas literárias posteriores. Aponte a alternativa que identifica 

essas escolas: 

a) Barroco e simbolismo 

b) Arcadismo e parnasianismo 

c) Romantismo e modernismo 

d) Trovadorismo e humanismo 

e) Realismo e naturalismo 

 

9. 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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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

 

1. c 

Sendo um texto típico do barroco brasileiro, o poema de Gregório de Matos traz como marca a dualidade 

e as figuras de linguagem de oposição. 

 

2. a) Detectamos uma verdadeira oposição manifestada entre esse cenário (a natureza) e o modo como se 

sente o eu-lírico, cujos aspectos se revelam já na primeira estrofe: 

 

Quando cheios de gosto, e de alegria 

Estes campos diviso florescentes, 

Então me vêm as lágrimas ardentes 

Com mais ânsia, mais dor, mais agonia. 

 

 exuberante, radiante, enquanto que o estado de 

alma do eu-lírico se mostra totalmente o inverso  o que causa certa estranheza, haja vista que por a 

natureza assim se apresentar, era de se esperar que ele reconhecesse nesse cenário o lugar ideal para 

afastar as mágoas, como bem expôs por meio dos versos: 

Aquele mesmo objeto, que desvia 

Do humano peito as mágoas inclementes, 

 

b) Evidencia-se como recurso estilístico a antítese, a qual pode ser revelada por meio dos seguintes 

exemplos: 

*   Quando cheios de gosto, e de alegria X Então me vêm as lágrimas ardentes 

Com mais ânsia, mais dor, mais agonia. 

*   Aquele mesmo objeto, que desvia 

Do humano peito as mágoas inclementes X Esse mesmo em imagens diferentes 

Toda a minha tristeza desafia. 

 

c) Uma das características que mais se evidenciam no poema é a exaltação da natureza, haja vista ser esse 

local o de purificação, opondo-se veementemente à vida citadina. Dessa forma, esse tom bucólico, essa 

natureza intocada pelo ser humano serve como refúgio para as inquietações da alma.  Outro aspecto que 

também podemos notar diz respeito às máximas latinas tão predominantes na poesia árcade, em especial 

o fugere urbem (fugir da cidade), cuja proposta se deve ao fato de o enunciado se entregar aos valores 

do campo em oposição aos da cidade. Inutilia truncat também é outra máxima latina que se faz evidente 

nessa criação, manifestada sob o propósito de fazer uso da simplicidade e inutilizar os rebuscamentos 

formais, tão apregoados no Barroco. 

 

3. d 

O classicismo foi um momento da literatura que buscou imitar os modelos estético clássicos e foi 

marcado pela criação do verso decassílabo e do soneto.  

 

4. a) "Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa (em que o trigo caiu) representam os diferentes 

corações dos homens." Nesse período, são "lançados" os elementos. Na "recolha ", eles são retomados 

um a um para que sejam comparados aos diversos "corações" ou tipos de homens que, conforme sua 

natureza, receberam de forma diferente a palavra de Deus, representada pela metáfora do trigo. Os 

espinhos são os homens que se preocupam com seus próprios interesses materiais e são egoístas; as 

pedras representam os homens insensíveis, duros de coração; os caminhos são os homens insatisfeitos e 
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intranquilos com o fluxo do tempo e das coisas da vida; a terra boa são os homens que aceitam a palavra 

de Deus.  

b) Na alegoria do Padre Antônio Vieira, a metáfora que sustenta todo o desenvolvimento do trecho e as 

demais comparações é a extraída do texto bíblico e usada como epígrafe do sermão: "Semen est verbum 

Dei" - "a palavra de Deus é semente".  

 

5. e 

A ideia de bondade inata vem de Russeau e teve grande influência no arcadismo, representando a 

harmonia de uma vida simples. 

 

6. a 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

A produção de uma literatura aos moldes portugueses por parte dos nativos brasileiros é um sinal do 

sucesso do processo de aculturação desejado pelos membros da Companhia de Jesus. 

 

2. d 

o lirismo, o bucolismo e a recuperação dos valores literários da antiguidade clássica são características da 

produção literária do neoclassicismo, também conhecido como arcadismo. 

 

3. a 

os sermões de Vieira são parte do conceptismo, vertente do barroco que prezou a lógica e o raciocínio 

na constituição dos textos. 

 

4. c 

a literatura quinhentista no Brasil, diferentemente de Portugual, é marcada por escritos informativos 

(como a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo) ou pela literatura de catequese (principalmente 

rezas e sermões).  

 

5. c 

a lírica de Camões é bem mais ampla, abrangendo outros tipos de versos como a sextina.  

 

6. b 

apesar de o carpe diem ter tido seu auge no arcadismo, ele também aparece no poema de Pessoa e na 

cantiga de Aires Nunes.  

 

7. b 

Bocage é um dos maiores poetas da história da poesia portuguesa e, eviedentemente, do período 

oitocentista. 

 

8. b 

tanto o arcadismo quanto o parnasianismo têm como marca a recuperação dos valores estéticos clássicos. 

 

9. e 

O poema de Bocage, apesar de escrito num período em que o arcadismo era ainda forte, prenuncia o 

romantismo e, assim, acaba ganhando um aspecto emotivo muito forte.  
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Exercícios: Polígonos (FUVEST, 

UNICAMP E UNESP) 

18 

abr 
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados, lado a lado, formando uma estrela de cinco 

pontas, conforme destacado na figura. 

 
Nestas condições, o ângulo θ mede: 

a) 108°. 

b) 72°. 

c) 54°. 

d) 36°. 

e) 18°. 

 

2. Um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro que um hexágono regular, cujo lado mede 1,5 cm. 

Calcule: 

a) o comprimento de cada lado do triângulo. 

b) a razão entre as áreas do hexágono e do triângulo. 

 

3. A soma de n  1 ângulos internos de um polígono convexo de n lados é 1900°. O ângulo remanescente 

mede: 

a) 120°. 

b) 105°. 

c) 95°. 

d) 80°. 

e) 60°. 

 

4. Na figura adiante, ABCDE é um pentágono regular. A medida, em graus, do ângulo α é: 

 
a) 32°. 

b) 34°. 

c) 36°. 

d) 38°. 

e) 40°. 
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5. O número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado por ( )
2

x x
N x


  . Se o 

polígono possui 9 diagonais, seu número de lados é: 

a) 10. 

b) 9. 

c) 8. 

d) 7. 

e) 6. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130° cada um e os demais ângulos internos 

medem 128° cada um. O número de lados do polígono é: 

a) 6. 

b) 7. 

c) 13. 

d) 16. 

e) 17. 

 

2. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º. A soma das medidas dos ângulos 

internos de um hexágono é: 

a) 180º. 

b) 360º. 

c) 540º. 

d) 720º. 

e) 900º. 

 

3. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x  45, 2x + 10, 2x + 15 e x + 20 graus. O menor ângulo 

mede: 

a) 90°. 

b) 65°. 

c) 45°. 

d) 105°. 

e) 80°. 

 

4.  

 
 

Na figura acima, as retas r e s são paralelas. 

A soma α + β + γ + δ das medidas dos ângulos indicados na figura é: 

a) 180°. 

b) 270°. 

c) 360°. 

d) 480°. 

e) 540°. 

 

5. A figura 1 representa um determinado encaixe no plano de 7 ladrilhos poligonais regulares (1 hexágono, 

2 triângulos, 4 quadrados), sem sobreposições e cortes. 
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Em relação aos 6 ladrilhos triangulares colocados perfeitamente nos espaços da figura 1, como 

indicado na figura 2, é correto dizer que: 

a) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 15°. 

b) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 30°. 

c) 2 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 50° e 4 são triângulos isósceles de ângulo 

da base medindo 30°. 

d) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos retângulos isósceles. 

e) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos escalenos. 

 

6. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20º. Então, o número de diagonais desse 

polígono é: 

a) 90. 

b) 104. 

c) 119. 

d) 135. 

e) 152. 

 

7. Se a partir de cada um dos vértices de um polígono convexo com n lados podemos traçar tantas 

diagonais quanto o total das diagonais de um hexágono convexo, então, o valor de n é 

a) 9. 

b) 10. 

c) 11. 

d) 12. 

8. O polígono regular cujo ângulo interno mede o triplo do ângulo externo é o: 

a) pentágono. 

b) hexágono. 

c) octógono. 

d) decágono. 

e) dodecágono. 

 

9. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por quatro ruas. Na 

parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é 90°; o ângulo 

formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte 

é 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na parte rasgada 

do mapa, é de 

 

a) 50°.  

b) 60°.  

c) 70°.  

d) 80°. 

 e) 90°. 
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PUZZLE   
 

 

Na semana passada, eu fui brincar em um parque perto da minha casa. Foi a maior diversão! Eu andei na 

bicicleta nova que a Mamãe me deu no meu aniversário. 

 

Quando eu cheguei no parque, eu vi que havia um total de 13 bicicletas e triciclos. Se o número total de 

rodas era 30, quantos triciclos haviam? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

Na ponta da estrela onde está destacado o ângulo θ, temos o encontro de três ângulos internos de 

pentágonos regulares. Para descobrir a medida de cada um desses ângulos, basta calcular a soma dos 

ângulos internos do pentágono e dividir por 5. 

 
 Calculando a soma dos ângulos internos de um polígono é: 

S = (n  2)·180 

S = (5  2)·180 

S = 3·180 

S = 540 

 

Dividindo a soma dos ângulos internos por 5, pois um pentágono possui cinco ângulos internos, 

encontraremos 108° como medida de cada ângulo interno. 

Observe na imagem anterior que a soma de três ângulos internos do pentágono com o ângulo θ tem 

como resultado 360°. 

108 + 108 + 108 + θ = 360 

324 + θ = 360 

θ = 360  324 

θ = 36° 

 

2. a) 3 cm 

Sendo l o comprimento, em centímetros, de cada lado do triângulo eqüilátero, de acordo com o 

enunciado, tem-se:  

3 L = 6.1,5  

   L = 3 

 

b) 3/2 

Seja St a área, em centímetros quadrados, do triângulo e Sh a área, em centímetros quadrados, do 

hexágono regular, tem-se: 
2

3 3
6. .

6 32 4

4 23

4

t

h
S

S

 
 
 

    

 

3. d 

A soma de todos os n ângulos internos de um polígono convexo de n lados com n ∈  e n ≥ 3 é dada 

por: 

 Si = (n  2) . 180° e assim é sempre um múltiplo de 180°.  

Sabe-se que o menor múltiplo de 180° superior a 1900° é 1980°.  

Assim, o ângulo remanescente mede 1980°  1900° = 80°. 
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4. c 

Cada ângulo interno do pentágono pode ser determinado por: 

A = 180 [(n - 2)/n] 

A = 180 * 3 / 5 = 108º 

Sendo regular, BC = CD = CD, então são opostos a ângulos iguais. Concluímos assim que αα é um terço 

do ângulo interno. Logo: 

α = 108/3  

α = 36º 

 

5. e 

D = n. n -3/ 2 

9= n² - 3n/2 

18= n² - 3n 

- n²+ 3n + 18 = 0 ( - 1 )  

n² - 3n - 18 = 0 

Aplicando bhaskara 

 = 9 + 72 = 81 

n= 3+- 9/ 2  

n' = 12/2 = 6 

n" = -6 / 2 = -3 (não convém) 

O número de lados é 6. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

A soma de seus ângulos internos é dada por  

 
 

2. d 

O hexágono poderá ser dividido em quatro triângulos, utilizando as diagonais de um mesmo vértice. 

Logo, a soma de seus ângulos internos será:  

S = 4.180º = 720° 

 

3. b 

3x - 45°+ 2x + 10° + 2x +15° + x +20° = 360 

 

3x + 2x+2x +x = 360+45-10-15-20 

      8x = 360 

       x = 45 

 

3x - 45°= 3.(45)-45= 135-45 =90° 

2x + 10°=2(45)+10=90+10=100° 

2x +15° = 2(45)+15= 90+105° 

x +20° = 45+20= 65° 

 

O menor angulo será 65° 

 

4. e 

Traçando um reta perpendicular à r e s. 

Temos um hexágono, determinemos então a soma de seus ângulos internos: 

Sn = 180º(n - 2) 

S6 = 180º(6 - 2) 

S6 = 720º 
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Portanto, 

α+β+γ+δ + 90º + 90º = 720º 

α+β+γ+δ = 540º 

 

5. a 

Observe a figura: 

 
Basta encontrar os ângulos internos dos polígonos regulares e encontrar os das figuras cinzas pela soma. 

Os triângulos cinzas que estão entre, um quadrado e um triângulo, possuem a soma: 

,
( ) 90 60 120 360

q t
ang        

Os triângulos cinzas que estão entre, um quadrado e outro quadrado, possuem a soma: 

,

,

( ) 90 90 120 360
q q

q q

ang

ang

       


 

Para provar que os triângulos retângulos são isósceles e que os outros são equiláteros, basta perceber 

que os outros ângulos enxergam lados iguais, pois todos polígonos possuem a mesma medida de lado. 
 

6. b 

Resolvendo 

Ae = 360°/n 

20 = 360°/n 

20n = 360° 

n = 18 

o polígono tem 18 lados 

d = [n(n - 3)]/2 

d = [ 18(18 - 3)]/2 

d = 9.15 

d = 135 

 

7. c 

Diagonais de um hexágono 

d=n(n-3)/3 

d=6(6-3)/2 

d=9 diagonais 

 

Logo, a cada vértice saem 9 diagonais, assim podemos calcular o números de lados 

(n-3) é a quantidade de diagonais que saem de cada vértice 

n-3=9 

n=12 lados, é um dodecágono 

 

8. c 

Calculando: 

 

ai = 180(n-2)/n  

ae = 360/n  

 

Polígono regular cujo ângulo interno mede o triplo do ângulo externo? 
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ai = 3ae  

 

[180(n-2)]/n = 3(360/n)  

[180(n-2)]/n = 1080/n  

180(n-2) = 1080  

n - 2 = 1080/180  

n - 2 = 6  

n = 6 + 2  

n = 8 (octógono) 

 

9. b 

 
No quadrilátero formado pelas ruas, temos:  

90° + 110° + 100° + x = 360° 

 x = 360°  300°  

x = 60° 

 

Puzzle 

 

4 triciclos. 

 

Como bicicletas têm 2 rodas e triciclos têm 3 rodas, existe 1 roda extra por triciclo no parque. Assim, as 4 

rodas extra pertencem a 4 triciclos. 
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Tempos e modos verbais 
17 

abr 
 

 

 

 

RESUMO   
 

 

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

 
Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  
O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio 

ou particípio).  
Ex.: Ele vai sair mais tarde.  
       Estou telefonando há tempos. 
       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 
II. Flexões 
São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  

 
a) Pessoa:  
Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 
Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 
Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 

 
b) Número: 
Singular - Ele vai 
Plural - Eles vão 

 
c) Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação 

que pretendemos dar a ele.  
• Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 

• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 

• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/Arrume essa bagunça! 

 
d) Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples 

(formados por apenas um verbo) ou compostos 

verbo).  
i. Simples 
i.a) Modo indicativo 

• Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 
• Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de 

continuidade, habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  
• Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 
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• Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 

Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  
• Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 
• Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 
i.b) Modo subjuntivo 

• Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual.  

Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 
• Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 

para expressar condição e desejo. 

Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 
• Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também 

pode expressar possibilidade. 

Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 
ii. Compostos 
ii.a) Modo indicativo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  

Ex.: Eu tenho dito. 
• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  

Ex.: Eu tinha dito.  
• Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  

Ex.: Eu terei dito. 
• Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  

Ex.: Eu teria dito. 

 
ii.b) Modo subjuntivo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 

Ex.: (Que) Eu tenha dito. 
• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo.  

Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 
• Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 

Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 

 
iii. Formas nominais 

• Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 

dos dois casos: 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 
• Infinitivo pessoal: o processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito, ou seja, fala-se da ação por 

ela mesma. 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  
• Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 

por um verbo auxiliar.  

Ex.: Estou dirigindo.  
• Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 

Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 

 

Semântica dos tempos verbais 
1. Presente do Indicativo: possui uma grande quantidade de possibilidades semânticas. 
a) Rotina: O presente do indicativo pode indicar um fato rotineiro, que costuma acontecer com frequência. 

Exemplo: Eu como todos os dias. 
b) Fato simultâneo ao momento da fala. Exemplo: Vagner Love chuta a bola para o gol. 
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c) Passado: O verbo no presente do indicativo pode indicar um fato que já ocorreu. Em geral, o tipo textual 

narrativo usa muito o presente com a intenção de aproximar a história do leitor, fazer com que o leitor sinta 

que está assistindo à história, participando dela. Exemplo: Em 1808, a família real chega ao Brasil. 
d) Futuro: Pode indicar um fato que ainda vai ocorrer; este uso é muito comum na linguagem coloquial, no 

nosso falar cotidiano. Exemplo: Na próxima semana, eu vou à aula. 
e) Verdade absoluta: Exemplo: A Terra gira em torno do Sol. 

 
2. Pretérito Perfeito do Indicativo:  
a) Fato pontual no passado: Fato pontual no passado é um fato que aconteceu em um momento e 

terminou, não teve uma duração estendida, sendo, por isto, pontual. Exemplo: Ele correu rapidamente. 
b) Fato duradouro no passado: É aquele que teve uma duração, ou seja, ocorreu durante algum tempo, 

mesmo que pequeno. Exemplo: Falei no telefone por horas. 

3. Pretérito Imperfeito do Indicativo: O verbo no Pretérito Imperfeito só pode indicar uma ação com 

aspecto durativo, uma ação que ocorreu por certo tempo. Por isso, chama-se imperfeito: a ação que ele 

indica não foi finalizada imediatamente, ou, então, trata-se de uma ação que costumava acontecer. 

Exemplo: Eu jogava basquete todos os dias. 

4. Pretérito Mais Que Perfeito do Indicativo: A ação que o verbo no pretérito mais que perfeito indica 

ocorreu antes de outra, também no passado. Exemplo: O policial chegou ao local onde o acidente 

acontecera. 

OBS: Atualmente, o pretérito mais que perfeito não é utilizado na fala e tem sido pouco utilizado, 

inclusive, na escrita. Na fala, tende a ser substituído por uma locução de particípio com verbo auxiliar ter 

ou haver no pretérito imperfeito. Exemplo: O policial chegou ao local onde o acidente tinha 

acontecido. 

5. Futuro do Presente do Indicativo: 

a) Futuro em relação ao momento em que se fala: Exemplo: Amanhã, irei ao trabalho. 

b) Dúvida: O futuro do presente pode indicar dúvida de quem fala em relação a um fato. Ocorre em 

frases interrogativas. Exemplo: Será ele a pessoa certa? 

c) Ordem: O futuro do presente pode indicar uma ordem, equivalendo semanticamente ao imperativo. 

Exemplo: Não roubarás. 

6. Futuro do Pretérito do Indicativo: O futuro do pretérito não indica um fato futuro em relação ao 

momento da enunciação, mas um fato futuro em relação a um fato expresso por outro verbo. Exemplo: Eu 

sabia que ela iria à festa. 

 Pode indicar: 

a) Polidez: Exemplo: Você me emprestaria sua caneta? 

b) Dúvida: Exemplo: Seria eu ideal para o cargo? 

c) Afastamento do que está sendo dito: O enunciador não se responsabiliza pelo que está falando. 

Exemplo: Disseram que você seria o culpado. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. João e Maria  
Agora eu era herói  
E o meu cavalo só falava inglês  
A noiva do cowboy 
Era você além de outras três  
Eu enfrentava batalhões  
Os alemães e os seus canhões  
Guardava o meu bodoque 
Ensaiava o rock  
Para as matinês (...)  

Chico Buarque de Holanda  
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Quanto ao tempo verbal, é CORRETO afirmar que, no texto anterior,  
a)  
b) o pretérito imperfeito indica um processo concluído num período definido no passado.  
c) o pretérito imperfeito é usado para instaurar um mundo imaginário, próprio do universo infantil. 
d) 

intemporalidade.  
e) o pretérito imperfeito é usado para exprimir cortesia.  

 

2. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de 

Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno 

com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum 

. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. 
BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa.Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 

No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a 
a) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. 
b) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. 
c) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 
d) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. 
e) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. 

 

3.                                                                               Novas tecnologias  
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aq

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

 
Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento.  
Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados.  
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo.  

Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 (adaptado). 

 
Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 
a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 
b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas 

tecnologias. 
c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 
d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas 

é manipulado. 
e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 

 

4. MAS 
As ondas amarguradas  
Encostam a cabeça na pedra do cais. 
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Até as ondas possuem 
Uma pedra para descansar a cabeça. 
Eu na verdade possuo 
Todas as pedras que há no mundo, 
Mas não descanso. 
As mulheres me dão corda 
Mas somem nas alturas. 
Eu apalpei aquele seio, 
Minhas mãos ficaram boquiabertas. 
Aqueles olhos gritaram na minha direção 
Mas depois desfaleceram. 
O mundo se desfaz em pedra 
Na minha direção, 
Mas as pedras marcham, não param, 
Não poderei descansar. 
A poesia é muito grande, 
Mas o alfabeto é bem curto 
E a preguiça, bem comprida. 
O amor é muito grande 
Mas não é puro, as mulheres 
Toda a hora humilham a gente 
Com golpes fundos de olhares, 
Com arrancadas de seios... 
Mas assim mesmo inda é bom. 

(MENDES, M.. Poesia Completa e Prosa, 1994. In: O Visionário[1930-3], p.234) 

 
Com relação às formas verbais do texto, pode-se afirmar: 
a) todas as ações são presentes. 
b) há predomínio de verbos que indicam estado.  
c) os verbos que exprimem ação estão no passado, e os que indicam estado, no presente.  
d) predominam o presente histórico e o futuro nas ações verbais.  
e) as ações verbais estão expressas no presente, no passado e no futuro, numa tentativa de totalizar 

o tempo. 

 

5. NÃO HOUVE LEPRA  
Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses 

depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 

dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel, 

-me ambos o textos, grego e latino, o 

desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o triplo para 

não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, 

nguém me respondeu. Eis aí 

mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. 
Machado de Assis - Dom Casmurro  

 

Colocando-

i -se a forma verbal:  
a) era levantado  
b) seria levantado  
c) teria levantado  
d) terão levantado  
e) foi levantado  
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

1.  nada mais curioso. Besourinhos de fraque 

e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas douradas, 

verdes e azuis, falavam mal das vespas de cintura fina - achando que era exagero usarem coletes tão 

apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucados de 

gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não morderem. E canários 

cantando, e beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando, tudo 

 
LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo:Brasiliense, 1947. 

 

No último período do trecho, há um a série de verbos no gerúndio que contribuem para caracterizar o 

 
a) esvaziamento de sentido. 
b) monotonia do ambiente. 
c) estaticidade dos animais. 
d) interrupção dos movimentos. 
e) dinamicidade do cenário. 

 

2. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque do período 2 não substitui corretamente a 

do período 1: 
a) 1. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 
    2. Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 
b) 1. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. 
    2. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você fora.  
c) 1. Eram passados já muitos anos, desde o acidente.  
    2. Haviam passado já muitos anos, desde o acidente. 
d) 1. Honrarás a teu pai e à tua mãe. 
     2. Honra a teu pai e à tua mãe.  
e) 1. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido.  
    2. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já partirá.  
 

3. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. 

Assinale-a. 
a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade. 
b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. 
c) Embora arrume carona, chegará tarde. 
d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. 
e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. 

 

4. YAHOO TENTA COMPRAR AOL E BARRAR AVANÇO DO GOOGLE  
O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo a revista 

Fortune. A compra seria uma tentativa de chamar atenção dos investidores e tirar o foco do Google. 

O Yahoo era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que detém o domínio desse 

mercado.  
O Estado de São Paulo, 30 out. 2006. 

Em relação aos verbos destacados no texto, é possível afirmar que 
a) todos estão no modo subjuntivo e, por isso, expressam os fatos como possibilidades.  
b)  
c) 

isso, os primeiros expressam os fatos como verdades, enquanto os últimos os expressam como 

possibilidades. 
d) 

indicativo; por isso, os primeiros expressam os fatos como ordens, enquanto os últimos os 

expressam como verdades.  
e) 

por isso, os primeiros expressam os fatos como possibilidades, enquanto o último o expressa como 

verdade.  
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5. Durante este período de depressão contemplativa uma coisa apenas magoava-me: não tinha o ar 

angélico do Ribas, não cantava tão bem como ele. Que faria se morresse, entre os anjos, sem saber 

cantar?  
Ribas, quinze anos, era feio, magro, linfático. Boca sem lábios, de velha carpideira, desenhada em 

angústia - a súplica feita boca, a prece perene rasgada em beiços sobre dentes; o queixo fugia-lhe 

pelo rosto, infinitamente, como uma gota de cera pelo fuste de um círio...  
Mas, quando, na capela, mãos postas ao peito, de joelhos, voltava os olhos para o medalhão azul do 

teto, que sentimento! que doloroso encanto! que piedade! um olhar penetrante, adorador, de 

enlevo, que subia, que furava o céu como a extrema agulha de um templo gótico!  
E depois cantava as orações com a doçura feminina de uma virgem aos pés de Maria, alto, trêmulo, 

aéreo, como aquele prodígio celeste de garganteio da freira Virgínia em um romance do conselheiro 

Bastos.  
Oh! não ser eu angélico como o Ribas! Lembro-me bem de o ver ao banho: tinha as omoplatas 

magras para fora, como duas asas!  
O ATENEU. Raul Pompéia  

 
Na descrição, os verbos estão, em sua maioria no:  
a) presente do indicativo  
b) futuro do indicativo  
c) pretérito mais que perfeito do indicativo  
d) pretérito perfeito do indicativo  
e) pretérito imperfeito do indicativo  

 

6. Não há devida correlação temporal nas formas verbais em: 
a) Seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 
b) É conveniente que o leitor ficaria sem saber quem era Miss Dollar. 
c) Era conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 
d) Será conveniente que o leitor fique sem saber quem era Miss Dollar. 
e) Foi conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

 

7. Aurélia pousara a mão no ombro do marido (...), colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe a 

cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados; era a primeira vez que 

o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se pois o estremecimento que ambos sofreram 

ao mútuo contacto (...). As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se arrebatadas 

no turbilhão.(...) Mas é justamente aí que o está perigo. Esse enlevo inocente da dança entrega a 

mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, que ela sem 

querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e transpassando com as tépidas emanações 

de seu corpo. 
(José de Alencar) 

    
ela sem querer está provocando o cavalheiro

obtida é 
 

 
 

 
 

  

8. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas 

palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza; dizia o 

rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem como as 

águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, 

se eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo 

escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita; realmente, é bonita. Eu 

creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume, desde Ulisses e antes. Agora que a 

comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos 
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de perto e do peito. E o escritor esquecia (salvo se ainda não era do seu tempo) esquecia o adágio: 

longe dos olhos, longe do coração.  
[Machado de Assis, Dom Casmurro]  

 

No trecho, "... eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira", o termo 

DISSESSE expressa uma:  
a) continuidade.  
b) improbabilidade.  
c) simultaneidade.  
d) impossibilidade.  
e) alternância. 

 

9. Eu amo a noite solitária e muda,  
Quando no vasto céu fitando os olhos,  
Além do escuro, que lhe tinge a face,  
Alcanço deslumbrado Milhões de sóis a divagar no espaço,  
Como em salas de esplêndido banquete  
Mil tochas aromáticas ardendo  
Entre nuvens d'incenso! (...)  
Eu amo a noite solitária e muda;  
Como formosa dona em régios paços,  
Trajando ao mesmo tempo luto e galas  
Majestosa e sentida;  
Se no dó atentais, de que se enluta,  
Certo sentis pesar de a ver tão triste;  
Se o rosto lhe fitais, sentis deleite  
De a ver tão bela e grave!  

Gonçalves Dias - "A Noite"  

 
"fitais/sentis"  
Passando as formas verbais acima para a 3ª pessoa do plural do imperativo afirmativo, teremos, 

respectivamente:  
a) fitem - sintam.  
b) fitem - sentissem.  
c) fitai - senti.  
d) fitam - sentem.  
e) fitam - sintam. 

  

QUESTÃO CONTEXTO 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. c 

invocação do universo infantil é corroborada pelo tempo verbal, mas também é marcada por elementos 

como, por exemplo: cavalo que falava inglês; cowboy; a coragem heroica para enfrentar os alemães e 

seus canhões. 
 

2. c 
Os tempos do pretérito perfeito e do mais-que-perfeito se alternam para construir a narrativa. 

 

3. d 
A escolha do uso dos verbos na primeira pessoa do plural mostra que o ponto de vista defendido pelo 

autor inclui não somente ele mesmo, mas também os leitores de seu texto. Dessa forma, a indução ao 

compartilhamento das ideias presentes no texto se dá de forma natural. 

 
4. b 

a) todas as ações são presentes.   
b) há predomínio de verbos que indicam estado.  

alternativa está correta. 
c) os verbos que exprimem ação estão no passado, e os que indicam estado, no presente.   Há muitos 

verbos que indicam ação no presente, portanto a afirmativa é falsa. 
d) predominam o presente histórico e o futuro nas ações verbais.   Não há presente histórico no texto. 
e) as ações verbais estão expressas no presente, no passado e no futuro, numa tentativa de totalizar o 

tempo.   Não há a tentativa de totalizar o tempo, tampouco ações futuras. 
 

5. a 

no mesmo tempo verbal. 

 

Exercícios de casa 

 
1. e 

Os verbos no gerúndio dão ideia de continuidade, progressão, isto é, de ações que, nesse caso, 

acontecem concomitantemente ao momento em que delas se fala. No, o gerúndio corrobora a ideia de 

movimento, de dinamicidade do cenário. 
 

2. e 

saído.  
  

de saída. 
 

3. e 

pressupões uma condição que, aliada ao futuro do pretérito (chegaria), requer, nesse caso, um verbo no 

modo subjuntivo (arrumasse). 
 

4. b 
De fato, todos os  presente do 

 futuro do pretérito), entretanto, o futuro do pretérito dá ideia de possibilidade futura 
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5. e 
Os verbos estão, em sua maioria, no pretérito imperfeito do indicativo, indicando ações que costumavam 

ser contínuas no passado e/ou ações passadas não situadas de forma precisa no tempo. 
 

6. b 
 

 

7. e 

presente. 
 

8. b 
O pretérito imperfeito é um tempo que pode indicar possiblidade. No contexto em que se apresenta o 

 
 

9. d 
A terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo equivale a terceira pessoa do presente do 

 

 

Questão Contexto  
 

O gerundismo é um fenômeno típico da oralidade. Ele consiste no uso incorreto do gerúndio, pois essa forma 

nominal deve ser utilizada apenas para indicar uma ação contínua ou uma ação concomitante à outra. No 

entanto, muitas vezes ela é utilizada para expressar uma ação futura, no lugar o futuro do presente.  
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Funções inorgânicas: óxido ácido 

(anidrido) e ácido 

10 

abr 
 

RESUMO   
 

 

Óxidos 
Composto binário, ou seja, formado por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles. 

 

1. Óxidos ácidos 

Reagem com água, produzindo ácido, e reagem com bases originando sal e água. 

 

• SO2 + H2O      H2SO3 

• SO2 + 2NaOH      Na2SO3  +  H2O 

 

Nomenclatura 

 

Prefixo indica quantidade de oxigênio + óxido de + prefixo que indica quantidade do elemento + nome 

do elemento 

 

CO2 = dióxido de carbono                                          SO3 = trióxido de enxofre 

CO = monóxido de carbono                                       Cl2O7 = heptóxido de dicloro 

 

Ou 

 

Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 
 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

 

Nox+1  Anidrido Hipo....oso 

Nox +3  Anidrido....oso 

Nox +5  Anidrido....ico 

Nox +7  Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O  Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3  Anidrido cloroso 

Cl2O5   Anidrido clórico 

Cl2O7   Anidrido Perclórico 
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Ácidos 
Substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como único cátion H+. 

 

(em solução aquosa)    HxA              xH+
(aq)

       +       Ax-
(aq) 

 

Os ácidos são divididos em dois grupos : Oxiácidos e Hidrácidos. 

 

a. Oxiácidos (ácidos com oxigênio). 

 
Cuidado!  

C+4, Si+4 e B+3 = ICO 

 

Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 

 

Ex.:  

H2SO4 - S
+6 - Ácido sulfúrico 

H3PO4 - P
+5 -  Ácido fosfórico 

H2CO3 - C
+4 - Ácido carbônico 

 

PSIU! 

 

O ácido fosfórico, por ser passível de sofrer desidratação, é conhecido, também, como ácido 

ortofosfórico. Ao se desidratar, perdendo uma molécula de água, este forma o ácido metafosfórico, o 

HPO3. Agora imagine duas moléculas condensadas de H3PO4 (H6P2O8) sofrendo a perda de uma molécula de 

H2O. A substância produzida no processo é o ácido pirofosfórico, H4P2O7. Essas nomenclaturas são 

orientadas pelo grau de hidratação dos ácidos fosforados.  

 

Os ácidos formados por Boro e Silício também sofrem o mesmo processo. 

 

  

b. Hidrácidos (ácidos sem oxigênio) 

 

Ácido    nome do elemento + ídrico 

 
 

Grau de ionização(α): é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas 

dissolvidas. 

 

 

Agora sabendo o grau de ionização é possível saber a força de um ácido: 

Para                          α          
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                        5%  < α < 50%    

                             α            

 

Dissociação e Ionização 

 

De acordo com Arrhenius, algumas substâncias quando dissolvidas em água, são capazes de originar íons 

positivos (cátions) e  íons negativos ( ânions).   

Na dissociação iônica, ocorre a separação dos íons de uma substância iônica, quando esta é dissolvida em 

água. 

                                               

 

 
 

Ex:                           XY (S)                                                      X
+ (aq)   +    Y-

(aq)  

 

Na ionização, ocorre a formação de íons, quando algumas substâncias moleculares são dissolvidas em água. 

 

As soluções iônicas permitem a passagem de corrente elétrica e são denominadas soluções eletrolíticas. 

 

Resumindo:  

a) Compostos iônicos em água ocorre dissociação e formação de uma solução iônica ( eletrolítica). 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Observa-se que uma solução aquosa saturada de HC  libera uma substância gasosa. Uma estudante 

de química procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas que predominam nas 

fases aquosa e gasosa desse sistema  sem representar as partículas de água. A figura com a 

representação mais adequada seria  

 

a) 

 

c) 

 

 

 

 

 

e) 

 

b) 

 

d) 

 
 

2. As figuras a seguir representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de três ácidos, HA, HB e 

HC, de mesmas concentrações. As moléculas de água não estão representadas. 
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Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos: 

I. HB é um ácido mais forte do que HA e HC. 

II. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução 

aquosa de mesma concentração de HC. 

III. Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma 

concentração de HB. 

 

Está correto o que se afirma em  

a) I, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) II e III, apenas.    
d) I e III, apenas.    
e) I, II e III.    

   

3. Sobre os compostos 2 4 3 3HC , H SO , H BO  e 2 3H CO  são feitas as afirmações: 

 

I. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. 

II. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátions íons 

H+. 

III. Todos são compostos moleculares. 

IV. De acordo com o grau de ionização, HC  e 2 4H SO  são ácidos fortes. 

V. Os compostos 3 3H BO  e 2 3H CO  formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II, III, IV e V.    
b) I, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
e) I, II, III e IV, apenas.    
   

4. Considere as seguintes afirmações a respeitos dos óxidos: 

I. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. 

II. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes. 

III. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água. 

IV. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com base. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II e III, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) I, II e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.    
e) I e III, apenas.    

   

5. A Petrobrás lançou no mercado o combustível diesel S 10  com baixo teor de enxofre para reduzir a 

poluição ambiental. Quanto maior a porcentagem de derivados de enxofre presentes no diesel, 

maiores serão as quantidades de óxidos de enxofre (anidridos sulfuroso e sulfúrico) gerados em sua 

combustão. No que diz respeito ao anidrido sulfuroso, afirma-se corretamente que  
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a) é classificado como óxido iônico.    
b) é responsável pelo efeito estufa.    
c) forma um diácido, ao reagir com água.    
d) é obtido pela reação entre o anidrido sulfúrico e o oxigênio.    
e) forma um sal insolúvel em água, ao ser neutralizado com hidróxido de sódio.    

   

6. O ácido bórico, 3 3H BO ,  em baixas concentrações, é utilizado no tratamento de infecções do canal 

auditivo externo, inflamação nos olhos, irritação da pele, irritação dos olhos, picada de insetos e 

queimaduras leves. Entretanto, em algumas pessoas, o contato com o ácido bórico pode causar 

reações alérgicas, irritação nos olhos e do sistema respiratório. Em doses elevadas, o ácido bórico é 

frequentemente utilizado como inseticida para matar baratas, formigas, pulgas e muitos outros insetos. 

 

 

 

 

 

Sobre o ácido bórico, é correto afirmar:  

a) É um ácido fraco e pode ser preparado pela reação de 2 3B O  com água.    

b) O átomo de boro, nesse composto, realiza seis ligações covalentes simples e possui geometria 

molecular igual a do 6SF .     

c) O átomo de boro, nesse composto, possui oito elétrons na camada de valência e, com isso, possui 

seu subnível de energia p  preenchido com seis elétrons.    

d) A reação de neutralização desse ácido com hidróxido de cálcio produz 3CaBO  e água.    

e) Nesse composto, o átomo de boro, por ser menos eletronegativo que o oxigênio, doa seus elétrons 

de valência aos átomos de oxigênio, atingindo assim uma configuração de gás nobre.    

 
 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

1. No ano de 2011 houve uma erupção de grandes proporções no Chile, envolvendo o vulcão Puyehue. 

Dentre as substâncias lançadas na atmosfera durante erupções vulcânicas, encontram-se, 

principalmente, a sílica 2(SiO ),  o gás carbônico, a água e o gás denominado anidrido sulfuroso, cuja 

fórmula é 2SO .  

Com base nessas informações, é correto afirmar que  

a) o gás carbônico e o anidrido sulfuroso são, respectivamente, o monóxido de carbono e o dióxido 

de enxofre.     

b) todas as substâncias mencionadas são óxidos, com exceção da água, que é um peróxido.     

c) a sílica, em solução aquosa, origina uma base, enquanto que o anidrido sulfuroso origina um ácido.     

d) o anidrido sulfuroso e o dióxido de carbono são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 

sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida.     

e) o gás carbônico e a sílica são também denominados, respectivamente, de peróxido de carbono e 

dióxido de silício.    

   

2. Conversores catalíticos (catalisadores) de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de 

poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos. 

Nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias 

catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido de carbono (CO)  

em dióxido de carbono 2(CO )  e a decomposição de óxidos de nitrogênio como o 2NO, N O  e o 2NO  

(denominados NOx)  em gás nitrogênio 2(N )  e gás oxigênio 2(O ).  Referente às substâncias citadas no 

texto e às características de catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. a decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio produzindo o gás oxigênio e o gás nitrogênio é 

classificada como uma reação de oxidorredução; 

II. o 2CO  é um óxido ácido que, ao reagir com água, forma o ácido carbônico; 

III. catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, 

aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação; 
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IV. o CO  é um óxido básico que, ao reagir com água, forma uma base; 

V. a molécula do gás carbônico 2(CO )  apresenta geometria espacial angular. 

 

Das afirmativas feitas estão corretas apenas a  

a) I e II.    
b) II e V.    
c) III e IV.    
d) I, III e V.    
e) II, IV e V.    

   

3. A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença do gás carbônico encontrado na atmosfera. 

Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido 

de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela 

chuva ácida é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção 

agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o 

óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo. 

 

As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente,  

a) 2CO, SO, SO  e 2CaO .     

b) 2 2 3CO , SO , SO  e CaO.     

c) 2 2 3CO , S O, S O  e CaO.     

d) 2 3CO, SO , SO  e 2CaO .     

  

4. Recentemente as denúncias das Operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos 

reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos 

los 

de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.  

Além do ácido fosfórico, o elemento fósforo forma outros ácidos, tais como o 3 3H PO  e o 3 2.H PO   

Estes ácidos são classificados, respectivamente, como  

a) diácido e diácido.    
b) triácido e triácido.    
c) triácido e diácido.    
d) diácido e monoácido.     
   

5. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa 

alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações.  

 

Nome Fórmula Molecular Aplicação 

Ácido sulfúrico 2 4H SO  

Consumido em grandes 

quantidades na indústria 

petroquímica 

Ácido fluorídrico HF  
Utilizado para gravação 

em vidro 

Ácido carbônico 2 3H CO  
Utilizado para gaseificar 

águas e refrigerantes 

 

A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é  

a) Forte, forte e moderado.     
b) Moderado, fraco e moderado.    
c) Moderado, fraco e fraco.     
d) Forte, moderado e fraco.     

   

6. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o 

dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos 
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movidos a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor 

de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente a fórmula desses ácidos  

a) 2 3 2 2 4 3H SO , H S, H SO , HNO .     

b) 2 3 2 4 2 2H SO , H SO , H S, HNO .     

c) 4 2 4 3HSO , HS, H SO , HNO .     

d) 3 2 4 2 2 3HNO , H SO , H S, H SO .     

e) 2 2 4 2 3 3H S, H SO , H SO , HNO .     

  

7. 
para a sua produção, destacando-se os ácidos, adicionados pela ação acidulante, que está relacionada 

com o realce do sabor, diminuição do pH e também regulação do teor de açúcar. Diversos ácidos são 

utilizados, tais como ácidos naturais (cítrico e tartárico) e o ácido fosfórico  3 4H PO ,  presente em 

 

Em média o pH de refrige 2,0.  

(Fonte: Site Brasil Escola  adaptado).  

 

Sobre o ácido fosfórico, é correto afirmar que é um  
a) Oxiácido, Forte, Diácido.    
b) Hidrácido, Fraco, Diácido.    
c) Oxiácido, Semi Forte, Triácido.    
d) Hidrácido, Semi Forte, Monoácido.    

   

8. Observe o esquema representado abaixo. 

 

 
 

Sabe-se que a força de um ácido, na teoria, é indicada por uma grandeza chamada grau de ionização 

(α ), isto é, pela relação matemática entre o número de moléculas ionizadas e o número total de 

moléculas dissolvidas. Na prática, para os oxiácidos, existe uma relação estreita entre a quantidade de 

H ácido e o número de átomos de oxigênios (O) presente na molécula do oxiácido. Assim sendo, em 

qual das soluções  de mesma concentração e na mesma temperatura  a lâmpada do esquema 

apresenta maior brilho?   

a) 2 3H CO .     

b) 4HC O .     

c) 4 4H SiO .     

d) 3HNO .     

e) 3 2H PO .     

   

9. A chuva ácida é um dos aspectos da poluição mais relevante. Na realidade, a chuva é naturalmente 

ácida em função do gás carbônico atmosférico e das erupções vulcânicas que exalam óxidos de 

enxofre. Entretanto, as chuvas excessivamente ácidas são resultantes da queima de combustíveis nas 

indústrias e automóveis. O solo possui a capacidade de neutralizar determinadas concentrações de 

chuvas ácidas. 



 

 
Q

u
í.

 

 

Considerando os agentes causadores da poluição atmosférica, analise as seguintes proposições: 

 

I  o dióxido de enxofre é formado pela queima da gasolina e está presente, normalmente, nos 

combustíveis fósseis. 

 

II  na agricultura costuma-se fazer a calagem do solo, com a adição de cal virgem (CaO) em áreas 

onde o pH do solo é muito baixo. De maneira simplificada, a neutralização do solo se dá pela interação 

da cal com a água presente no solo, formando Ca (OH)2 e o aumento do pH do solo. 

 

III  na reação química em equilíbrio: CO2(g) + H2O(v) H2CO3(g), sabe-se que se aumentarmos a 

concentração do gás carbônico nos reagentes, a reação tende a se deslocar no sentido de produzir 

mais ácido carbônico nos produtos. 

 

IV  o trióxido de enxofre (SO3) possui comportamento básico, isto é, quando dissolvido em água, 

forma uma base. 

 

 

Sobre as proposições acima, é correto afirmar:  

a) são verdadeiras somente as proposições I, II e III.    
b) são verdadeiras somente as proposições I e II.    
c) são verdadeiras somente as proposições II e IV.    
d) são verdadeiras somente as proposições II e III.    
e) são verdadeiras somente as proposições III e IV.    

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

O nitrogênio gasoso (N2) e o oxigênio molecular (O2) da atmosfera podem reagir formando o monóxido de 

nitrogênio (NO). No entanto, esta reação não é espontânea, necessitando de muita energia para ocorrer. Por 

exemplo, durante a queima de combustível no motor do carro ou em fornos industriais a temperatura é muito 

elevada, fornecendo a energia necessária para que ocorra a formação do monóxido de nitrogênio de forma 

eficiente. 

O monóxido de nitrogênio pode ser oxidado na atmosfera (que contém O2) e formar o dióxido de nitrogênio 

(NO2) que tem cor marrom. Muitas vezes, o fato do céu ter um tom marrom em cidades com tantos veículos 

como São Paulo, se deve à formação do NO2 na atmosfera, somado com a grande emissão de material 

particulado (incluindo a fuligem) que também escurece a atmosfera. O dióxido de nitrogênio pode sofrer 

novas reações e formar o ácido nítrico, que contribui para aumentar a acidez da água de chuva. 

Um carro produzido em 1995 produz até 10 vezes mais NO que um carro produzido hoje. Isto porque os carros 

modernos possuem um conversor catalítico que reduz muito a formação do NO. O conversor catalítico (ou 

catalisador) contém metais como paládio, platina e ródio, que transforma grande parte dos gases prejudiciais 

à saúde e ao meio ambiente, em gases inertes como N2 e CO2. Devemos lembrar que o CO2 é um gás que 

não prejudica diretamente a saúde humana, mas colabora para aumentar o efeito estufa. 

É importante salientar que com ou sem catalisador o carro continua emitindo imensas quantidades de 

CO2 para a atmosfera. O catalisador tem um papel importantíssimo, mas atua de forma a minimizar apenas as 

emissões de CO e NO. 

O dióxido de enxofre (SO2) é o responsável pelo maior aumento na acidez da chuva. Este é produzido 

diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis como a gasolina, carvão e óleo diesel. O 

óleo diesel e o carvão são muito impuros, e contém grandes quantidades de enxofre em sua composição, 

sendo responsáveis por uma grande parcela da emissão de SO2 para a atmosfera. Atualmente no Brasil, a 

Petrobrás tem investido muito na purificação do diesel a fim de diminuir drasticamente as impurezas que 

contém enxofre. 

De forma equivalente a outros óxidos, o SO2 reage com a água formando o ácido sulfuroso: 

O dióxido de enxofre também pode sofre oxidação na atmosfera e formar o trióxido de enxofre (SO3), que 

 
Fonte: http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidafront.html 

http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidafront.html
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Demonstre as reações de formação dos compostos formadores da chuva ácida causada pelo SO3, SO2 e NO2. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

Na fase gasosa predominam as moléculas de HC  e na fase líquida, como o HC  sofre ionização (
  HC H C ) predominam os íons H+ e C 

. 

 

   
 

2. e 

Analisando a figura dada, teremos: 

 

 

 

Força ácida: HB > HA> HC. 

Podemos perceber que HB é o ácido mais forte seguido de HA, que é o segundo. 

Como HA é mais forte do que HC, Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade 

elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. 

Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma 

concentração de HB, pois HC é um ácido mais fraco do que HB. 

Concluímos que está correto o que se afirma em I, II e III.   

 

3. e 

Em meio aquoso todos os compostos sofrem ionização originando íons livres: 

2
2 4 4

3
3 3 3

2
2 3 3

HC H C

H SO 2H SO

H BO 3H BO

H CO 2H CO
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De acordo com Arrhenius todos são ácidos, pois originam como único cátion o H .  

Todos são compostos moleculares (formados por ligações covalentes e ou dativas). 

HC  e 2 4H SO  são ácidos fortes. 

Observe a seguir a classificação dos hidrácidos mais conhecidos: 

 

Hidrácidos 

fortes 

HC  (ácido clorídrico), 

HBr  (ácido bromídrico), 

HI  (ácido iodídrico) 

Hidrácidos 

semifortes ou 

moderados 

HF  (ácido fluorídrico) 

Hidrácidos 

fracos 

2H S  (ácido sulfídrico), 

HCN  (ácido cianídrico) 

 

No ácido sulfúrico 2 4(H SO )  temos quatro átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio ionizáveis. 

D = quantidade de átomos de oxigênio  quantidade de átomos de hidrogênios ionizáveis. 

Logo, a diferença (D) é 2 (4  2 = 2). 

Conforme o valor de D encontrado, teremos a seguinte classificação: 

 

Oxiácidos Valor de D 

Fracos 0 

Semifortes ou 

moderados 
1 

Fortes 2 ou 3 

   

4. a 

Os óxidos anfóteros têm comportamento duplo, daí o prefixo  (que significa duplo). Podem ser 

formados por metais ou por semimetais. 

A maioria dos óxidos anfóteros são moleculares, sólidos e insolúveis em água. 

 

Exemplos: 

2 2 3 2 3 2 5 2 3 2 5 2ZnO, SnO, SnO , A O , As O , A O , Sb O , Sb O , PbO, PbO .  

 

Eles são capazes de reagir com um ácido forte se comportando como uma base. 

O óxido de zinco (ZnO)  pode reagir com o ácido clorídrico (HC )  formando água e cloreto de zinco. 

2 2ZnO 2HC H O ZnC    

Ele também pode reagir com hidróxido de sódio (NaOH)  formando água e zincato de sódio. 

2 2 2ZnO 2NaOH H O Na ZnO      

 

5. c 

O anidrido sulfuroso 2(SO )  é o dióxido de enxofre derivado do ácido sulfuroso pela saída de água: 

2 3 2 2H SO H O SO  . Ao reagir com água forma o ácido sulfuroso, ou seja: 2 2 2 3H O SO H SO  .   

 

6. a 

3 3

2 3 2 3 3

H BO 3 3 0 (ácido fraco)

B O 3H O 2H BO
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Exercícios de casa 

 

1. d 

O anidrido sulfuroso 2(SO )  e o dióxido de carbono 2(CO )  são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 

sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida. 

 

2 2 3

2 2 2 3

3 2 2 4

1
SO (g) O (g) SO (g)

2

SO (g) H O( ) H SO (aq)

SO (g) H O( ) H SO (aq)

 

 

 

   

 

2. a 

[I] Correta. A decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio produzindo o gás oxigênio e o gás 

nitrogênio é classificada como uma reação de oxidorredução, pois ocorre variação de Nox no 

processo. 

NO

2 2
2 2 0 0

NNO

1
2 2 22

21 0 0

NOO

1
2 2 22

4 2 0 0

2 N O N O

1N O N O

1 N O N 1 O

 



 

 

 

 

 

 

[II] Correta. O 2CO  é um óxido ácido que, ao reagir com água, forma o ácido carbônico. 

2(g) 2 ( ) 2 3(aq)CO H O H CO   

 

[III] Incorreta. Catalisadores são substâncias que criam caminhos alternativos para uma reação e, 

consequentemente, diminuem a energia de ativação. 

 

[IV] Incorreta. O CO  é um óxido neutro que não reage com água, ácido ou base. 

 

[V] Incorreta. A molécula do gás carbônico 2(CO )  apresenta geometria espacial linear. 

o180

O C O     

 

3. b 

dióxido de carbono (gás carbônico): 2CO  

dióxido de enxofre: 2SO  

trióxido de enxofre: 3SO  

óxido de cálcio: CaO    

 

4. d 

Só são ionizáveis os hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio da molécula, assim, teremos 

para o ácido fosforoso 3 3(H PO )  2  hidrogênios ionizáveis e para o ácido hipofosforoso 3 2(H PO )  apenas 

1,  conforme ilustrado nas fórmulas estruturais a seguir: 
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5. d 

Para ao ácidos oxigenados a regra geral é: nº de oxigênios  nº de hidrogênios ionizáveis,  

Se o resultado for maior que 2 o ácido é classificado como forte, se for igual a 1 moderado e menor que 

1 será fraco.  

Assim, para os ácidos sulfúrico e carbônico, teremos: 

2 4

2 3

H SO : 4 2 2 (forte)

H CO : 3 2 1

 

 
 

Porém, o ácido carbônico, é uma exceção a essa regra, pois é considerado um ácido fraco, apesar do 

valor ser igual a 1. 

Para os hidrácidos, teremos apenas a seguinte classificação geral:  

HC , HBr e HI   fortes 

HF   moderado 

os demais = fracos   

 

6. a 

2 3

2

2 4

3

H SO : ácido sulfuroso

H S : ácido sulfídrico

H SO : ácido sulfúrico

HNO : ácido nítrico    

 

7. c 

O ácido fosfórico 3 4(H PO ),  por apresentar oxigênio em sua fórmula, é um oxiácido, com 3  hidrogênios 

ionizáveis, portanto, trata-se de um triácido, e pela fórmula: 

nº de O  menos H
 ionizáveis = 4 3 1,   trata-se de ácido semiforte.   

 

8. b 

A lâmpada apresentará maior brilho para a solução de ácido perclórico 
4

(HC O ) , pois é o ácido mais 

forte. 

 

Regra prática para a classificação dos oxiácidos: 

Determine a diferença (D) entre a quantidade de átomos de oxigênio e de hidrogênios ionizáveis, aqueles 

que são liberados em meio aquoso, da molécula do oxiácido. Por exemplo, no ácido sulfúrico (H2SO4) 

temos quatro átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio ionizáveis.  

Logo, 4  2 = 2. A diferença (D) é 2. 

 

D = quantidade de átomos de oxigênio  quantidade de átomos de hidrogênios ionizáveis. 

 

Conforme o valor de D encontrado, teremos a seguinte classificação: 

 

   

 

 

 

 

9. a 

O trióxido de enxofre (SO3) possui comportamento ácido, isto é, quando dissolvido em água, forma um 

ácido: SO3 + H2O  H2SO4   

 

Questão Contexto  

 
SO3 (g) +  H2O (l)  →  H2SO4 (aq) 
SO2 (g) + H2O (l) → H2SO3(aq) 

NO2 (g) + H2O (l) → HNO3(aq) 

Óxiácidos Valor de D 

Fracos 0 

Semifortes ou 

moderados 
1 

Fortes 2 ou 3 
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abr 
 

 

RESUMO 
 

 

 

As redações nos vestibulares tendem a ser muito diferentes entre si com relação ao que cobram, ao 

que a banca mais valoriza e aos tipos de propostas. Nessa aula, analisaremos as propostas de produção 

textual dos vestibulares de 2018, buscando apontar as principais abordagens possíveis e as exigências em 

cada um dos temas.    

 

A Fuvest 

 



 

 
R

e
d

. 

 
 

 O último tema da Fuvest se mostrou capaz de se manter atual mesmo e ao mesmo tempo manter 

sua clássica tendência a trazer discussões mais subjetivas. Aqui, o candidato se sairia muito bem se estivesse 

familiarizado com a recente polêmica acerca da censura no Queermuseu, que envolveu o fechamento da 

exposição por, supostamente, trazer obras com apologia à zoofilia, à promiscuidade e à pedofilia.  

 Entre as possibilidades de abordagem, estariam: 

 

1. Sustentar o argumento de que a censura é sempre injustificável e, portanto, não há limites para 

a arte: para isso, o aluno poderia trazer à tona debates acerca de liberdade de expressão ou 

levantar a diferença entre a apologia (que estaria mais para o lado ideológico) e a estética (que 

estaria mais para o lado das artes). 

2. Sustentar o argumento de que, sim, há limites na arte e esse limite se baseia no bom senso. Para 

destacar que, para esse argumento, seria necessário certo cuidado para não extrapolar os 

limites do que seria bem recebido pela banca (defender a censura, por exemplo, pode ser 

arriscado). 

 

Essas, é claro, são somente sugestões de abordagem: há inúmeros argumentos passíveis de serem 

trabalhados.  

questionamento e, desse modo, a banca espera que, com sua argumentação, o aluno responda a ele. Por 

isso, ficar no meio termo, expor um lado, o outro e não abraçar nenhum dos dois, seria extremamente 

prejudicial a sua produção textual. 

 

A Unesp
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 Já a Unesp trouxe um tema que tem sido discutido há mais tempo e não tanto o peso de uma 

discussão mais recente. Ainda assim, trata-se de um questionamento atual diante do cenário político do 

país.  

 Vale lembrar que, assim como no tema da Fuvest, temos um questionamento que deve ser 

 

 Pensando-se nas possibilidades de argumentação - novamente reforçando que estes argumentos 

são poucos entre tantos possíveis, teríamos: 

1. Sim, o voto deveria ser facultativo: aqui poderíamos levantar discussões acerca da liberdade 

individual e da quantidade de pessoas menos politizadas que votam por mera obrigaçõa, sem a 

intenção de partipação política pressuposta no ato do voto. 

2. Não, o voto deveria continuar sendo obrigatório: aqui o canditado poderia levantar questões 

relacionadas ao fato da participação política tender a cair muito em caso de voto facultativo, 

afinal, mesmo com o voto obrigatório, a tendência das pessoas, diante de um cenário político 

aparentemente estático, seria buscar uma neutralidade política perigosa. 

 

A Unicamp 

 

Redação I 
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 Nessa primeira proposta de redação da Unicamp vemos, como é costume no vestibular, um tema 

cotidiano, que foi ganhou muito espaço recentemente nos veículos de comunicação: a pós-verdade. Era 

preciso se atentar ao gênero exigido: o candidato não poderia fazer a sua costumeira dissertação, a prova 

 

 É interessante notar que a própria prova já traz as instruções sobre o gênero e apresenta uma lista 

de exigências de conteúdo: 

1.  explicação do conceito de pós-verdade (encontrado no texto de apoio, o aluno não 

necessariamente precisaria saber do que se trata para escrever tudo; 

2. relação entre pós-verdade e redes sociais (aqui, seria interessante mencionar as fake news)  

3. Exemplo de notícias falsas que circularam e ganharam status de verdade nas redes sociais (aqui, 

valia citar até mene: o Dr. Áusio Varela, que seria o nome verdadeiro do Dr. Dráusio Varela, por 

exemplo, mene que gerou confusão e fez o próprio doutor se menifestar sobre a verdade). 

4. Consequências sociais das notícias falsas: aqui, poderia ser mencionado o boato de que as fake 

news teriam sido responsáveis pela vitória de Trump na última eleição norte-americana.  
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Redação II 
 

 
 

 Na segunda proposta de redação temos um gênero mais próximo do usual dissertativo-

argumentativo, mas é preciso tomar cuidado: não se trata da mesma coisa. O artigo de opinião tende a 

conter uma parcialidade que o texto dissertativo não tem.  
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 A proposta novamente deixa muito claro o conteúdo que espera da sua produção textual. A 

 é obrigatória: apesar de, obrigatóriamente, o canditato ter que 

tomar um posicionamento, os dois posicionamentos possíveis devem estar explícitos em seu texto. 

 Novamente temos um questionamento a ser respondido (muito similar ao da Fuvest). Entre as 

possibilidades de argumento, poderíamos citar: 

1. Há limites para a liberdade de expressão: aqui, deveriamos pensar em que limites seriam esse. 

Poderíamos citar o respeito aos direitos humanos como limitador da liberdade de expressão, 

por exemplo. Poderíamos também explicitar as diferenças entre liberdade de expressão e 

ataques pessoais por exemplo, passando por discussões acerca de liberdade individual e 

responsabilidade pelo que se sustenta e diz; 

2. Não há limites para a liberdade de expressão: aqui, poderíamos apontar os problemas da 

censura, por exemplo, mencionando o quanto ela foi prejudicial na União Soviética de Stálin 

ou nas ditaduras militares da América Latina. 

 




