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RESUMO   
 

 

ENZIMAS 

 

Enzimas são proteínas especiais (macromoléculas orgânicas) responsáveis por catalisar reações 

químicas. 

Catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. 

Para que uma reação química ocorra, é necessário certo grau de energia, geralmente na forma de calor, que 

ativação, favorecendo assim a reação. 

 

 
 

As enzimas são altamente específicas e possuem substratos específicos que, ao interagirem, formam 

um complexo enzima-substrato. Essa relação obedece a - o é, ocorre um 

encaixe da enzima e um substrato específico para catalisar a reação, não sendo qualquer enzima capaz de 

catalisar qualquer reação (nem toda chave abrirá qualquer porta, assim como há chaves específicas para 

portas específicas, há enzimas específicas para substratos específicos). 

Depois da reação, a enzima NÃO será consumida, podendo se ligar a novos substratos para catalisar novas 

reações. 

A temperatura tem grande importância na atividade enzimática. 

 

 
 

Conforme a temperatura aumenta, ocorre ativação térmica e, portanto maior atividade enzimática 

até atingir o ponto ótimo. Temperaturas superiores ao ponto ótimo da enzima são capazes de desnaturá-la, 

fazendo com que ela deixe de exercer sua função. A temperatura ótima varia de acordo com a enzima em 

questão. 
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O pH também tem grande influência na atividade enzimática, havendo um pH ótimo de 

funcionamento daquela enzima. 

 

 
Quanto mais próximo ao pH ótimo, maior a atividade enzimática. Quanto mais distante, menor. 

 

A concentração do substrato também afeta a velocidade da reação enzimática. 

 

 
 

Quanto mais substrato é adicionado, mais rápida é a reação, até que é atingido um limite de saturação 

e a velocidade da reação permanece constante. Isso ocorre devido a saturação dos sítios ativos das enzimas 

presentes, uma vez que estes sítios ativos estejam ocupados, não pode ocorrer a reação, não importando 

quanto substrato seja adicionado. A adição de substrato somente irá aumentar a velocidade de reação 

enquanto houver sítios ativos disponíveis. 

 

Enzimas podem ser inibidas por substâncias que agem como inibidores competitivos ou não-

competitivos. 

Inibidores competitivos são aqueles que competem com o substrato pelo sítio ativo da enzima. 

Devido a estrutura desses inibidores ser similar a estrutura do substrato, eles são capazes de formar um 

complexo enzima-inibidor que impedirá a reação enzimática. Se não houver formação de complexo enzima-

substrato, não haverá reação. Esses inibidores são reversíveis, e o acréscimo de substrato pode aumentar a 

velocidade da reação até o ponto de Vmáx. 

 

 



 

 
B

io
. 

1 

 

Inibidores não competitivos podem se ligar tanto à enzima quanto ao complexo enzima-subtrato, 

mas em outro sítio de ligação. Essa ligação impedirá a enzima de realizar sua função, sem impedir a formação 

do complexo enzima-substrato propriamente dito, e portanto não competindo com o substrato pelo sítio 

ativo enzimático. Sendo assim, não importa o quanto aumente a concentração de substrato, a velocidade 

máxima não será atingida, mesmo que o inibidor seja reversível. 

 

 
 

Há também o caso de inibidores irreversíveis, que estabelecem ligações estáveis com a enzima e 

impedem permanentemente sua ação. Alguns são conhecidos como inibidores suicidas, já que se ligam com 

a enzima e a degradam, sendo degradados junto. É o caso de alguns venenos, como certos inseticidas. 

 

Existem as moléculas auxiliares, que se ligam às enzimas para melhorar o funcionamento dessas 

macromoléculas: 

• Inorgânicas (sais minerais): COFATORES 

• Orgânicas (vitaminas): COENZIMAS 

Essas moléculas auxiliares podem ser encontradas em frutas e verduras. 

 

IMUNOGLOBULINAS 

  

Também chamados de anticorpos, imunoglobulinas são glicoproteínas que reconhecem, marcam e 

neutralizam antígenos. 

São produzidos pelos linfócitos B e são capazes de se combinar a substâncias estranhas ao corpo, deixando-

as inativas. 

Anticorpos são altamente específicos, atuando apenas contra seu antígeno específico, enquanto um 

antígeno pode desencadear a resposta de várias imunoglobulinas. 

Podem ser classificados em cinco tipos, de acordo com suas cadeias: 

• Imunoglobulina A (IgA): Predominante em secreções como saliva, leite, muco presente 

nas mucosas do trato gastrointestinal e trato respiratório. 

• Imunoglobulina D (IgD): Função desconhecida, encontrada em baixas quantidades no 

sangue e pode ser detectada em diversas espécies. Recentemente, foi descoberto que é 

capaz de ligar-se a basófilos e mastócitos, ativando estas células, o que favorece a defesa 

imune. 

• Imunoglobulina E (IgE): Encontrada na superfície de mastócitos, eosinófilos e basófilos 

(tipos de células de defesa), sendo importante no combate a vermes e reações alérgicas. 

• Imunoglobulina G (IgG): Produzida em larga escala quando o corpo reconhece um 

antígeno, é responsável pela memória-imune contra aquele antígeno detectado. 

• Imunoglobulina M (IgM): Encontrada principalmente no meio intravascular, produzida em 

grandes quantidades na fase inicial de doenças, sendo encontrada também nos linfócitos 

B, agindo como receptor de antígenos. Única classe antitoxinas, e usada na confecção 

da vacina contra a cólera. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. milhões de brasileiros têm intolerância ao leite por deficiência na produção de uma 

 
                                    (FOLHA DE SÃO PAULO, 09/08/98) 

Sobre a enzima citada no artigo, e as enzimas em geral, podemos afirmar que: 

a) Aumentam a energia de ativação necessária para as reações. 

b) Atuam de forma inversamente proporcional ao aumento da temperatura. 

c) São altamente específicas em função de seu perfil característico. 

d) São estimuladas pela variação do grau de acidez do meio. 

e) São consumidas durante o processo, não podendo realizar nova reação do mesmo tipo. 

 

2. A maioria das reações metabólicas de um organismo somente ocorre se houver a presença de enzimas. 

Sobre as enzimas, analise as afirmativas abaixo. 

I. A ação enzimática sofre influência de fatores como temperatura e potencial de hidrogênio; 

variações nesses fatores alteram a funcionalidade enzimática. 

II. São formadas por aminoácidos e algumas delas podem conter também componentes não 

proteicos adicionais, como, por exemplo, carboidratos, lipídios, metais ou fosfatos. 

III. Apresentam alteração em sua estrutura após a reação que catalisam, uma vez que perdem 

aminoácidos durante o processo. 

IV. A ligação da enzima com seu respectivo substrato tem elevada especificidade. Assim, alterações 

na forma tridimensional da enzima podem torná-la afuncional, porque impedem o encaixe de 

seu centro ativo ao substrato. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e IV. 

b) I , II e III. 

c) II, III e IV. 

d) III e IV. 

e) I, III e IV. 

 

3. Sobre as enzimas, analise as afirmações abaixo e assinale a incorreta. 

a) São moléculas de lipídios especializadas na função catalisadora. 

b) As reações enzimáticas são altamente específicas; uma enzima, normalmente, catalisa apenas um 

tipo de reação química. 

c) São substâncias importantes nas reações químicas que ocorrem nos seres vivos, atuando como 

catalisadores. 

d) Na reação enzimática os reagentes (substratos) se unem temporariamente à enzima, formando um 

complexo enzima-substrato, que, após ocorrida a reação, desagrega-se, originando o produto e 

liberando a enzima. 

e) Depois de concluída uma reação, a enzima liberada poderá catalisar outra reação, desde que seja 

do mesmo tipo à qual é especializada. 
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4. Boa parte das proteínas é classificada como enzimas e apresentam papel importante no processo de 

aumento da velocidade de uma reação química. Sobre as enzimas do corpo humano, é correto afirmar: 

a) Apresentam capacidade de suportar grandes variações de pH, solubilidade e temperatura sem 

perder as suas características funcionais. 

b) Em geral, uma mesma enzima pode apresentar diferentes aplicações, trabalhando com um grande 

número de substratos. Essa flexibilidade é dada pela capacidade das enzimas em alterar a sua 

conformação de acordo com o substrato. 

c) As enzimas apresentam alta especificidade com o seu respectivo substrato, devido às 

características químico-estruturais do sítio de ligação geradas pela estrutura tridimensional da 

própria enzima. 

d) As enzimas apresentam a característica de sinalizarem e desencadearem respostas fisiológicas a 

partir do seu reconhecimento por um receptor. Em geral são produzidas em algum tecido 

específico, diferente daquele onde se desencadeia a resposta. 

e) As enzimas apresentam a capacidade de serem reguladas somente pelos produtos diretamente 

formados pela sua atividade, em um processo denominado retroalimentação negativa. 

 

5. Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em Microbiologia. Para tornar estéril um meio de 

cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de doenças, Pasteur mergulhava 

o recipiente que o continha em um banho de água aquecida à ebulição e à qual adicionava cloreto de 

sódio. 

 

Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da 

água pura, era ______.  O aquecimento do meio de cultura provocava _______. 

 

As lacunas podem ser corretamente preenchidas, respectivamente, por: 

a) maior; desnaturação das proteínas das bactérias presentes. 

b) menor; rompimento da membrana celular das bactérias presentes. 

c) a mesma; desnaturação das proteínas das bactérias. 

d) maior; rompimento da membrana celular dos vírus. 

e) menor; alterações no DNA dos vírus e das bactérias. 

 

6. Um coelho recebeu, pela primeira vez, a injeção de uma toxina bacteriana e manifestou a resposta 

imunitária produzindo a antitoxina (anticorpo). Se após certo tempo for aplicada uma segunda injeção 

da toxina no animal, espera-se que ele: 

a) não resista a essa segunda dose. 

b) demore mais tempo para produzir a antitoxina. 

c) produza a antitoxina mais rapidamente. 

d) não produza mais a antitoxina por estar imunizado. 

e) produza menor quantidade de antitoxina. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O funcionamento dos organismos vivos depende de  enzimas, as quais são essenciais às 

reações  metabólicas celulares. Essas moléculas: 

a) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos  tridimensionais que reconhecem o 

substrato  numa reação do tipo chave-fechadura. 

b) diminuem a energia de ativação necessária à  conversão dos reagentes em produtos. 

c) aumentam a velocidade das reações químicas  quando submetidas a pH maior que 8,0 e 

menor  que 6,0. 

d) são desnaturadas em temperaturas próximas de 0°C, paralisando as reações 

químicas  metabólicas. 

e) são consumidas em reações metabólicas  exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio  químico. 

 



 

 
B

io
. 

1 

2. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química: 

 
 

O modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir que 

a) todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada 

atinge a taxa máxima. 

b) com uma mesma concentração de substrato, a taxa de reação com enzima é menor que a taxa de 

reação sem enzima. 

c) a reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima. 

d) o aumento da taxa de reação com enzima é inversamente proporcional ao aumento da 

concentração do substrato. 

e) a concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas porque estas são 

inespecíficas. 

 

3. Leia a afirmativa a seguir. 

Enzimas são moléculas que participam ativamente dos processos biológicos. 

Sobre as enzimas, é CORRETO afirmar que: 

a) se desgastam durante a reação. 

b) são catalisadores orgânicos de natureza lipídica. 

c) aumentam a velocidade da reação e diminuem a energia de ativação. 

d) suportam altas temperaturas sem sofrer desnaturação. 

 

4. Enzimas são, na sua grande maioria, proteínas que atuam como catalisadores orgânicos, acelerando 

reações químicas específicas. A atividade das enzimas sofre influência de alguns fatores, como a 

elevação da temperatura, que altera a estrutura espacial das moléculas de proteínas. Foi realizada uma 

experiência com uma enzima digestória bovina para verificar a variação da velocidade de uma reação 

com o aumento da temperatura do meio em que ocorreu. Com os dados dessa experiência foi 

construído o seguinte gráfico. 
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Assinale a alternativa que contém a correta explicação do gráfico. 

a) A velocidade da reação é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. 

b) A velocidade da reação aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura. 

c) A velocidade da reação diminui proporcionalmente com o aumento da temperatura. 

d) Existe uma temperatura ótima na qual a velocidade da reação é máxima. 

e) A reação sofre inversão de sentido a partir de determinada temperatura. 

 

5. Considerando a definição de enzimas, assinale a alternativa correta: 

I  São catalisadores orgânicos, de natureza proteica, sensíveis às variações de temperatura. 

II  São substâncias químicas de natureza lipídica, sendo consumidas durante o processo químico 

III  Apresenta uma região chamada área ativa, à qual se adapta a molécula do substrato. 

a) Apenas a afirmativa I é correta. 

b) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III são corretas. 

d) Todas as afirmações são corretas. 

e) Nenhuma afirmação é correta 

 

6. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não 

competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima.  

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da 

concentração de seu substrato em três condições: 

 Ausência de inibidores. 

 Presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. 

 Presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 

 
 

A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a 

resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 

indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 

a) II e IV. 

b) II e III. 

c) III e II. 

d) IV e III. 

 

7. Chamamos de imunidade a capacidade que o indivíduo tem de estar isento de determinada moléstia, 

devido à presença no sangue de agentes específicos contra essa doença. A imunidade pode ser 

realizada tanto por defesas naturais como artificiais. São corretas as opções referentes ao processo de 

imunidade, exceto: 

a) A passagem de anticorpos maternos através da via placentária é um exemplo de imunidade natural 

passiva. 

b) Quando a imunidade é obtida mediante o uso de soro específico dizemos que esta é artificial e 

passiva. 

c) A reação antígeno-anticorpo é geralmente muito específica, sendo um importante mecanismo de 

defesa imunitária. 

d) Quando a produção de anticorpos ocorre após contato casual de um organismo com o agente 

estranho, o antígeno, dizemos que esta é uma imunidade ativa artificial. 

e) Para que um organismo adquira imunidade contra uma doença não é necessário que este contraia 

a doença. 
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8. A grande maioria da população é vacinada em alguma fase da vida. Isso se deve ao fato de que a vacina 

protege contra diversas doenças, sendo, portanto, mais vantajoso investir nesses produtos do que em 

remédios para curar tais enfermidades. A respeito da vacina, marque a alternativa incorreta: 

a) A vacina garante o surgimento de uma memória imunitária. 

b) Com a vacina, não é possível tratar doenças já adquiridas. 

c) As vacinas são fabricadas a partir de antígenos mortos ou atenuados. 

d) Para produzir uma vacina, é necessário aplicar o antígeno em um animal, geralmente um cavalo, 

para que esse possa produzir anticorpos. 

e) A gripe é um exemplo de doença que pode ser prevenida com o uso de vacinas. 

 

9. Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 

idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para 

aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas 

para os grupos mais suscetíveis. 

 

A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças 

infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque 

a) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 

b) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. 

c) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. 

d) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. 

e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

Os testículos, localizados em uma bolsa escrotal no corpo do homem, precisam estar a uma temperatura 

ideal para garantir a fertilidade. Para isso, a bolsa escrotal apresenta a capacidade de se contrair ou distender 

conforme o necessário. Se estiver muito frio, ela contrai, aproximando os testículos do corpo. Caso esteja 

muito quente, ela relaxa, afastando os testículos do corpo. Explique como a temperatura pode afetar as 

enzimas envolvidas no processo fértil masculino. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

As enzimas são altamente específicas em vários quesitos, como temperatura, pH, substrato, e diminuem 

a energia de ativação necessária para uma reação acontecer.  

 

2. a 

I. Verdadeiro. 

II. Verdadeiro (são os grupos prostéticos). 

III. Falsa. As enzimas permanecem intactas após a reação. 

IV. Verdadeira. 

 

3. a 

Afirmativa A está errada, são moléculas de proteínas. 

 

4. c 

As enzimas são altamente específicas e trabalham somente determinadas condições, sem muitas 

variações (de pH, temperatura, substrato, entre outros). 

 

5. a 

A adição de um soluto a um solvente aumenta a sua temperatura de ebulição. 

Ao aquecer um meio de cultura, as enzimas e demais proteínas dos micro-organismos presentes sofrem 

desnaturação, o que causa a sua morte. 

 

6. c 

Em razão da memória imunológica, quando um antígeno entra em contato novamente com um 

organismo, ocorre a produção rápida de novos anticorpos. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

As enzimas são proteínas que agem reduzindo a energia de ativação em uma reação química, o que 

aumenta a sua velocidade. São sensíveis a temperaturas altas e, de um modo geral, têm atividade ótima 

em valores de pH próximos a 7,0. 

 

2. a 

A questão aborda a influência da concentração do substrato sob a atividade enzimática. Após um certo 

valor da concentração do substrato, a velocidade da reação fica constante. Isso significa que todas as 

enzimas encontram-se ligadas às moléculas de substrato, ou seja, ocorreu uma saturação enzimática. 

 

3. c 

As enzimas atuam como catalisadores biológicos. Elas reduzem a energia de ativação e, dessa forma, 

aceleram a velocidade das reações metabólicas, sem serem consumidas no processo. 

 

4. d 

A questão relaciona a temperatura com a atividade enzimática. A interpretação do gráfico leva à 

conclusão de que há uma temperatura ótima em que a atividade enzimática é máxima. 
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5. c 

Afirmativa II: está errada, as enzimas são de natureza proteica e não são consumidas durante o processo 

químico. 

 

6. b 

Inibidores competitivos se parecem com a molécula de substrato e competem pelo centro ativo, 

impedindo que os substratos entrem nos centros ativos e, com isso, diminuindo a produtividade da 

enzima. Em concentrações elevadas de substrato, esse tipo de inibição pode ser contornada, pois o 

inibidor "perde a competição" para o substrato, não havendo alteração na velocidade máxima de reação. 

Os inibidores não competitivos, por sua vez, impedem as reações enzimáticas, ligando-se em outra parte 

da molécula. Essa interação provoca mudança no formato da enzima, fazendo com que o centro ativo 

perca eficiência como catalisador da conversão de substrato em produto. Dessa maneira, a curva de 

velocidade de reação em função da concentração de substrato jamais alcançará a mesma velocidade 

máxima verificada na ausência de inibidor e na presença de inibidor competitivo. 

 

7. d 

Imunidade ativa artificial é quando o desenvolvimento da imunidade é feito através de vacinas, e não do 

contato casual com o agente estranho. 

 

8. d 

As vacinas são produzidas a partir de antígenos mortos e atenuados que, ao entrarem em contato com 

nosso corpo, estimulam a produção de anticorpos. 

 

9. e 

As vacinas possuem antígenos capazes de estimular a produção de anticorpos e células de memória 

contra determinada doença. O organismo, ao entrar em contato com o antígeno novamente, apresenta 

uma resposta imunológica mais rápida. 
 

Questão Contexto  

 

As enzimas precisam estar a uma temperatura ótima para funcionar. Se estiver frio demais, não há ativação 

térmica o bastante, porém, se estiver quente demais, como são proteínas, elas podem desnaturar e perder 

sua função. 
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RESUMO   
 

Biociclos 
 

Biociclos são subdivisões da Biosfera onde se distribuem os seres vivos. São divididos em: 

 

 

• Talassociclo, que é o ambiente com água salgada. É o maior biociclo da Terra. 

 

 
 

• Limnociclo é o conjunto de ecossistemas de água doce. É o menor dos biociclos e pode ser dividido 

em ambiente lêntico (águas paradas) ou lótico (águas em movimento, com correnteza). 

 
 

Ambientes aquáticos 
 

Os organismos que vivem em ambientes aquáticos podem ser divididos de acordo com sua capacidade de 

locomoção: 

 

• Plâncton: seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. 

Podem ser heterotróficos (zooplâncton) ou autotróficos (fitoplâncton). 

 

• Nécton  

 

• Bêntos: seres que vivem associados ao fundo e substratos marinhos. Podem ser fixos (sésseis) ou 

móveis. 

 

Biociclos e Biomas 
26 
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• Epinociclo é o ambiente terrestre, correspondente aos continentes, ilhas e terras emersas. Possui a 

maior biodiversidade de espécies, assim como a maior variedade climática e presença de bareriras 

geográficas. 

 

Biomas 
 

O Epinociclo pode ser dividido em diferentes biomas. Dentre os biomas internacionais podemos citar a 

tundra, a taiga e as florestas temperadas, presentes em locais de clima frio, e deserto e savanas, com clima 

seco e temperaturas altas.  

 

 

 

Dos biomas brasileiros, temos: 

 

 

 

Caatinga: localiza-se no sertão nordestino, com clima quente e seco, com uma vegetação formada por 

plantas xerófitas. 

 
 

Cerrado: é o segundo maior bioma brasileiro, localizado na região centro-oeste. Possui estação seca e 

chuvosa bem definida. A vegetação possui adaptações para captação de água. 

 
 

Floresta Amazônica: maior bioma do Brasil, localizado na região norte e de clima quente e úmido. Possui a 

maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna quanto de flora. 
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Manguezal: bioma ecótono entre rios e mares, sofre frequentes inundações. Sua vegetação adaptada para o 

solo encharcado e salino. É uma região de berçário de espécies marinhas. 

 

 
 

Mata Atlântica: Presente em quase todo o litoral brasileiro. Possui um clima quente e úmido, além de uma 

alta riqueza de espécies, alto endemismo e epifitismo. 

 

 
 

Mata de Araucárias: localizada na região Sul do país, caracteriza-se pela presença de pinheiros, 

principalmente o pinheiro-do-paraná, também conhecido como Araucária. 

 

 
Mata dos Cocais: zona de transição entre Caatinga e Amazônia. 
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Pampas: localizado no sul, é uma região de alta produtividade primária líquida e muitas gramíneas. 

 

 
 

Pantanal: ocorre uma divisão de estações seca e chuvosa bem definida. Nas estações chuvosas há muitos 

alagamentos de suas planícies. Possui uma alta biodiversidade. 

 

 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A biomassa aquática pode ser dividida em três grupos: 

I. Organismos que nadam ativamente. 

II. Organismos flutuadores ou que se deslocam passivamente na água. 

III. Organismos do fundo, que podem ser fixos ou rastejantes. 

 

Os grupos I, II e III são denominados, respectivamente: 

a) Plâncton, nécton e bentos. 

b) Plâncton, bentos e nécton. 

c) Bentos, plâncton e nécton. 

d) Bentos, nécton e plâncton. 

e) Nécton, plâncton e bentos. 
 

2. Leia as afirmações seguintes. 

I. Ambiente aquático continental, com densidade baixa de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela entrada de matéria orgânica proveniente do ambiente terrestre. 

II. Ambiente aquático continental, com densidade elevada de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela produção primária do fitoplâncton. 

Escolha a alternativa que relaciona corretamente as afirmações ao tipo de ambiente. 

a) I: Rio, pois a correnteza existente nesses ambientes não permite, por muito tempo, o 

estabelecimento de populações planctônicas. II: Lago, pois a água parada permite às comunidades 

planctônicas se estabelecerem e aí permanecerem 

b) I: Rio, pois as comunidades fluviais são muito pobres, seno que os animais precisam se alimentar 

de matéria orgânica que cai no rio. II: Oceano, que apresenta rica biodiversidade. 

c) I: Lago, pois a situação da água parada faz com que esse ambiente seja pobre em nutrientes e em 

organismos. II: Rio, cuja correnteza faz com que o ambiente seja rico e sustente uma diversificada 

comunidade planctônica. 

d) I: Oceano, cuja elevada profundidade faz com que os nutrientes fiquem concentrados no fundo, 

não permitindo o estabelecimento das comunidades planctônicas. II: Lago, que normalmente é 

raso, fazendo com que os nutrientes estejam disponíveis às comunidades lanctônicas que aí se 

estabelecem. 

e) I: Rio, pois o sombreamento das matas ciliares não permite o estabelecimento do fitoplâncton. II: 

Lago, pois a baixa densidade de peixes fluviais nesses locais permite que o plâncton se estabeleça. 
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3. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são conjuntos espaciais de grandes dimensões que 

apresentam características interativas próprias de relevo, solos, condições climáticas, vegetação e 

recursos hídricos. Com esse enfoque, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 

CORRETA. 

I. O domínio amazônico representa extensas áreas florestais contínuas e importante reserva de 

biodiversidade do mundo. 

II. O domínio do Cerrado, caracterizado por Savana tropical, predomina nos planaltos e chapadões do 

Brasil Central, ocorrendo também em pequenas áreas isoladas no domínio Amazônico. 

III. Entre os domínios morfoclimáticos ocorrem extensas faixas de transição denominadas de mares de 

morros. 

IV. O domínio da Caatinga ocorre no semiárido nordestino e tem sido comumente descrito como 

pobre em espécies. 

 

a) Apenas I e II estão corretos. 

b) Apenas I, II e III estão corretos. 

c) Apenas I, II e IV estão corretos. 

d) Apenas I, III e IV estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 
 

4. A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer 

pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma 

amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes 

da superfície. 

 

 
 

Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, 

sucessivamente, por 

a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga. 

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados. 

c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida. 

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados. 

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada. 

 

5. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e 

improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no 

solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a 

vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. 
(CORSON, Walter H, Manual Global de Ecologia, 1993) 
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No texto anterior, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre 

solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela 

a) profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes 

para a sustentação dos vegetais da região. 

b) boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os 

ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. 

c) existência de grande diversidade animal, com número expressivo de populações que, com seus 

dejetos, fertilizam o solo. 

d) capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, considerado 

 

e) rápida reciclagem dos nutrientes potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que 

favorece a vida dos decompositores. 

 

6. Biomas são comunidades clímax, estáveis e bem desenvolvidas, com organismos adaptados às 

condições ecológicas locais. Com relação aos biomas aquáticos e terrestres, analise as proposições 

abaixo. 

 

1. O fitoplâncton marinho é o principal responsável pela produção de oxigênio para a atmosfera. 

2. São biomas aquáticos os rios e os lagos; os rios, em geral, têm menor quantidade de plâncton que 

os lagos. 

3. Os biomas terrestres são geralmente caracterizados e identificados por suas plantas mais 

abundantes; entre eles, citam-se floresta tropical, campos e desertos. 

4. Uma importante ameaça ecológica aos campos cerrados é o fogo, que pode ocorrer de diversas 

formas naturais; muitas plantas dos cerrados possuem adaptações, como cascas espessas ou caules 

subterrâneos. 

 

Está(ão) correta(s): 

a) 1, 2 e 4, apenas. 

b) 3 e 4, apenas. 

c) 1 e 2, apenas. 

d) 1 e 3, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. Entre as comunidades marinhas encontramos a categoria chamada de NÉCTON, que corresponde ao 

conjunto de seres vivos: 

a) que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas; 

b) conhecidos por algas responsáveis pela renovação da maior parte do oxigênio do planeta; 

c) dotados de movimentos ativos, capazes de nadar e vencer as correntes; 

d) vivem no leito do mar, fixos, rastejantes ou nadadores e pouco se afastam do fundo; 

e) conhecidos por anêmonas-do- mar, estrelas-do- mar, ouriços-do- mar e protozoários. 
 

2.  Analise as proposições em relação ao biociclo limnociclo ou dulcícola. 

I. O limnociclo pode ser dividido em província lêntica e província lótica. 

II. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como: lagos, lagoas e brejos. 

III. A província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, como: rios, riachos e 

cascatas. 

IV. O limnociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade. 

V. Na província lótica há pouca ou nenhuma presença de plâncton. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

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

c) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

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

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 



 

 
B

io
. 

2
 

3. Acerca dos ecossistemas aquáticos, foram feitas as afirmativas abaixo. Identifique com V a(s) 

verdadeira(s), e com F, a(s) falsa(s): 

( ) Nos rios, a riqueza de organismos planctônicos é maior do que nos lagos. 

( ) Nos mares, a maior diversidade de espécies de vida livre, como os peixes, encontra-se no domínio 

bentônico. 

( ) Nos mares, a zona hadal, com biodiversidade pouco conhecida, é também a mais profunda. 

( ) Nos lagos e lagoas, o zooplâncton é formado, principalmente, por protozoários, microcrustáceos e 

larvas de diversos organismos. 

( ) Nos mares, a maior biomassa de fitoplâncton ocorre na zona litoral. 

 

A sequência correta é: 

a) FVFVV. 

b) VFVFF. 

c) VFVFV. 

d) FFVVV. 

e) FVFVF. 

 

4. Os seres vivos não são entidades isoladas. Eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos e 

com componentes físicos e químicos. São afetados pelas condições desse ambiente. Com relação ao 

ecossistema marinho, assinale a alternativa correta. 

a) O Zooplâncton e o Fitoplâncton representam os organismos produtores (autotróficos) nas cadeias 

alimentares marinhas.  

b) Os consumidores secundários e terciários, nos mares, são representados principalmente por 

peixes. 

c) No ambiente marinho, não existem decompositores. 

d) As diatomáceas são os principais representantes do Zooplâncton. 

e) Todos os seres do Zooplâncton marinho são macroscópicos. 

 

5. [...] Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 

menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo 

que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não 

o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e 

desdobra-se- lhe na frente léguas e léguas, imutáveis no aspecto desolado; árvore sem folhas, de 

galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se 

flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...] 
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em http://pt.scribd.com. Acesso em: 02 junho, 2012.  

 

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na 

a) composição de vegetação xerófila. 

b) formação de florestas latifoliadas. 

c) transição para mata de grande porte. 

d) adaptação à elevada salinidade. 

e) homogeneização da cobertura perenifólia. 

 

6. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante três a quatro 

meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e 

caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se 

encontram. 

 

Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? 

a) Escassez de nutrientes no solo. 

b) Estratificação da vegetação 

c) Elevada insolação. 

d) Baixo pH do solo. 

e) Escassez de água. 
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7. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do 

processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos 

naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as 

maiores extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido 

completamente cessado. O texto refere-se ao bioma: 

a) Cerrado. 

b) Mata Atlântica. 

c) Pampa. 

d) Caatinga. 

e) Amazônico. 

 

8. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas 

condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas 

plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. 

As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas 

condições ambientais de referido ecossistema são: 

a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas. 

b) Caules estreitos e retilíneos. 

c) Folhas estreitas e membranosas. 

d) Gemas apicais com densa pilosidade. 

e) Raízes superficiais, em geral, aéreas. 

 

9. Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os 

ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são 

reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores. 

 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

 

I. Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, 

a gralha azul também está em processo de extinção;. 

II. As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão 

sendo utilizadas em carvoarias. 

 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

 

III. Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes para 

a economia regional, 

IV. Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode 

desprezar a sua biodiversidade. Ecossistemas brasileiros: mapa de distribuição de 

ecossistemas. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u52.jhtm. Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado).  
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Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas: 

a) Caatinga, Cerrado, Zona dos Cocais e Floresta Amazônica. 

b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos Cocais e Caatinga. 

c) Manguezais, Zona dos Cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos Cocais e Pantanal. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

Pesquisa da UFU analisa planta resistente a queimadas em Uberlândia 

Espécie Adenocalymma nodosum é que melhor se adapta 

melhor em ambientes afetados por incêndios. 

Uma pesquisa do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal de Uberlândia (Inbio/UFU) estudou os impactos das 

queimadas e desmatamentos em áreas de cerrado próximas 

à Uberlândia. No estudo, foi analisada uma planta que 

resiste a ambientes considerados de estresse, como as 

queimadas. 

A pesquisa foi realizada pela equipe da pesquisadora Vanessa Stefani e a análise partiu da espécie 

Adenocalymma nodosum, muito comum em áreas de pastagem. Na biologia, ela é chamada de 

espécie pioneira de sucessão secundária. 

https://g1.globo.com/ 

As queimadas são muito frequentes em um bioma típico do Brasil. Qual é esse bioma e como essa 

espécie pode contribuir para essa região? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Organismos que nadam ativamente são considerados bentos. Flutuadores são plânctons e aqueles que 

vivem fixos ou rastejantes no fundo do ambiente aquático são considerados néctons.  

 

2. a 

A correnteza dificulta o aumento da densidade dos plânctons, pois eles são facilmente levados. Assim, o 

ambiente 1 é o Rio. O ambiente 2 é um lago, pois é um ambiente aquático CONTINENTAL (exclui-se o 

oceano), cuja água parada permite o grande desenvolvimento das cominidades planctônicas.  

 

3. c 

III  errada. Os mares de morros não são faixas de transição, mas são considerados um domínio 

morfoclimático próprio.  

 

4. a 

As camadas mais antigas são formadas por florestas úmidas, pela grande presença de esporos fossilizados 

de samambaias, pteridófitas dependentes de água para a reprodução. A camada intermediária pode 

pertencer ao cerrado, pelas gramíneas (o mais clássico é a presença de arbustos retorcidos), por fim, a 

camada mais superficial se refere à caatinga, pela presença de pólen de cactos.  

 

5. e 

Os solos de florestas tropicais é infértil e improdutivo sem a presença do material orgânico rapidamente 

reciclado que cai sobre o solo, processo realizado pelos decompositores.  

 

6. e 

Todas estão corretas. O fitoplâncton libera grande quantidade de oxigênio. 

Os rios, pela correnteza, possui menor concentração de comunidade planctônica em relação aos lagos 

Classicamente, os biomas terrestres possuem maior abundância de vegetais 

As queimadas, naturais ou induzidas pelo homem, são muito frequentes no cerrado, cujas plantas 

possuem adaptações para sobrevivência nessas condições.  

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Néctons têm a capacidade de nadar livremente, vencendo as correntes.  

Bentos são restritos ao fundo 

Plânctons flutuam e são levados pelas correntes.  

 

2. e 

Todas as alternativas estão corretas.  

O limnociclo é dividido em províncias lênticas e lóticas, sendo as lóticas dotadas de movimento, que 

dificulta o aumento da comunidade de plânctons no local.  

 

3. d 

(F) Os rios, devido às correntes, possui menor riqueza de plânctons. 

(F) Os peixes fazem parte do domínio dos néctons, de vida livre, com movimentação ativa. 

(V) 

(V) 

(V) 



 

 
B

io
. 

2
 

 

4. b 

Os peixes são consumidores secundários e terciários, visto que os principais produtores são fitoplânctons 

e principais consumidores primários são os zooplânctons.  

 

5. a 

Os sertões, de Euclides da cunha, retrata o bioma da caatinga, característica por apresentar vegetais com 

adaptação aos ambientes secos, conhecidas como xerófilas.  

  

6. e 

Essas são adaptações ao ambiente seco, permitindo a sobrevivência desses vegetais nas condições de 

escassez de água.  

 

7. A floresta amazônica possui ecossistemas distintos. A mata de terra firme não sofre com as cheias do rio. 

A mata de várzea está adaptada a períodos intermitentes de cheia. Por fim, a mata de Igapó está alagada 

durante todo o ano. 

 
 

 

8. d 

Os vegetais presentes no cerrado precisam sobreviver às frequentes queimadas. A pilosidade da gema 

apical permite a proteção da gema contra o fogo.   

 

9. b 

I. As araucárias, também chamadas por vezes de pinheiro-do-Paraná, são gimnospermas típicas da 

região Sul do Brasil. 

II. Vegetação de caules tortuosos e cascas grossas são típicas do Cerrado, no semiárido brasileiro. Essas 

adaptações são conhecidas como escleromorfismo oligotrófico aluminotóxico, decorrentes do solo 

rico em metais pesados e pouco nutritivo. 

III. Palmeiras são recorrentes na costa, sendo representativas da mata dos cocais. 

IV. A Caatinga é uma região árida cujas plantas apresentam adaptações ao clima seco, como a presença 

de espinhos no lugar das folhas, mas ainda assim apresenta uma biodiversidade expressiva. 

 

Questão Contexto  

 
O Cerrado é o bioma brasileiro que sofre frequentemente com queimadas que destroem uma comunidade 

clímax. A partir disso, se inicia uma sucessão secundária nesse local. A Adenocalymma nodosum pode 

acelerar o processo de recuperação desse bioma até a comunidade clímax.  
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Hidrostática: pressão 
26/28 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Para iniciar o estudo da Hidrostática, faz-se necessário o conhecimento de algumas grandezas básicas: 

 

Massa específica: É a grandeza definida pela razão entre a massa e o volume das substâncias homogêneas (é 

ρ).  

 
Densidade Absoluta (d): possui a mesma razão que a massa específica, mas é usada para qualquer corpo ou 

substância (Exemplo: uma garrafa de plástico pode mudar de densidade à medida que a enchemos ou a 

esvaziamos de água, ou seja, a massa muda para um mesmo volume).  

 
: kg/m3.  

Obs.: é comum o uso de outras unidades diferente do Sistema Internacional. Por exemplo, para a água: d = 

1,0 kg/L ou d = 1g/cm3. No S.I. => d = 1,0x10³ kg/m³  

 

 

Pressão  

É a grandeza escalar que corresponde à razão entre a resultante perpendicular (normal) das forças e sua área 

de atuação.  

 

 
Unidade: N/m² = Pa (Pascal).  

 

• Pressão de uma coluna de líquido (Pressão Hidrostática)  
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Teorema de Stevin  

 
 

Sejamos pontos A e B do líquido situados a uma distância hA e hB, respectivamente, da superfície do líquido. 

Pode-se mostrar que  

 
Obs.: Se o ponto B estiver na superfície do líquido, a pressão exercida pelo ar é a pressão atmosférica, e a 

equação acima toma a forma PA=Patm  

Obs.: A pressão atmosférica suporta uma coluna de 10 m de água. Isso quer dizer que uma pessoa a 20 m de 

profundidade tem uma pressão de aproximadamente 3atm (1atm do ar e 2atm pela água).  

 

Princípio de Pascal  

Se uma força é feita em uma área de um líquido incompressível, há uma pressão que é transmitida para todos 

os pontos do líquido.  

Isso significa que uma força F feita em uma área A produz uma força 4F em uma área 4A, isto é, a pressão 

transmitida é constante.  

 
 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 

três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, 

e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. 
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Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e 

destampada, respectivamente? 

a) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

b) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 

que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

c) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 

que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

d) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, 

que só depende da pressão atmosférica. 

e) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 

2. O mergulhador Herbert Nitsch conseguiu atingir uma profundidade de 214 m abaixo da superfície em 

um mergulho com uma única respiração em 2007. No ponto mais profundo o mergulhador está sujeito 

a uma pressão de aproximadamente:  

(Considere pressão atmosférica local como 1x105 N/m² = 1atm) 

a) 100 atm  

b) 214 atm  

c) 21,4 atm  

d) 22,4 atm  

e) 42,8 atm 

 

3. É do conhecimento dos técnicos de enfermagem que, para o soro penetrar na veia de um paciente, o 

nível do soro deve ficar acima do nível da veia (conforme a figura a seguir), devido à pressão sanguínea 

sempre superar a pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade de 10m/s², a 

densidade do soro 1g/cm³, a pressão exercida, exclusivamente, pela coluna do soro na veia do 

paciente 9x10³Pa, a altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente, para que o sangue 

não saia em vez de o soro entrar, em metros, é de:   

 
a) 0,5   

b) 0,8   

c) 0,7   

d) 0,6   

e) 0,9   

 

 

4. Um tubo em forma de U, aberto nos dois extremos e de seção reta constante, tem em seu interior água 

e gasolina, como mostrado na figura. 
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Sabendo que a coluna de gasolina (à esquerda) é de 10 cm, qual é a diferença de altura ∆h, em cm, 

entre as duas colunas? 

Dados:  

Densidade volumétrica da água ρágua = 1 g/cm³ 

Densidade volumétrica da gasolina ρgasolina = 0,75 g/cm³ 

a) 0,75 

b) 2,5 

c) 7,5 

d) 10 

e) 25 

 

5. Analisando o diagrama de fases da água, conclui-se que é possível liquefazer o gelo por aumento de 

pressão. A 1,0 atm e -4 ºC, por exemplo, essa pressão é da ordem de 140 atm. Esse processo é 

apresentado, através de um modelo simplificado, em livros didáticos do ensino médio, quando se 

considera, por exemplo, que um patinador desliza no gelo com base apenas nesse fenômeno. 

Desse modo, considere um patinador sobre o gelo usando um patim conforme a especificação da 

figura a seguir e admita que a espessura do metal em contato com o gelo é de 1,0 mm. 

 

Com base nas informações acima, calcule a massa, em kg, que o patinador deve ter, de modo a 

liquefazer o gelo por pressão, e confirme se o modelo é, ou não, adequado. 

Dados: g = 10 m/s²; 1 atm = 105 N/m² 

a) 11, não. 

b) 40, sim. 

c) 80, sim. 

d) 140, não. 

e) 280, não. 

 

6. Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é a 

depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11033 metros de profundidade e temperatura da 

água variando entre 0 ºC e 2 ºC. De acordo com o texto, pode-se dizer que a pressão total sofrida por 

um corpo que esteja a uma altura de 33 m acima do solo dessa depressão e a variação de temperatura 

na escala absoluta (Kelvin) valem, respectivamente 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, 

devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por 

pneus mais 

a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

 

2. Uma prensa hidráulica possui ramos com áreas iguais a 15 cm² e 60 cm². Se aplicarmos uma força de 

intensidade F1 = 8 N sobre o êmbolo de menor área, a força transmitida ao êmbolo de maior área será: 

a) F1 / 4 

b) F1 / 2 

c) 2F1 

d) 4F1 

 

3. A amarelinha é uma brincadeira em que, em alguns momentos, a criança deve se apoiar com os dois 

pés no chão e, em outros, com apenas um. 

Quando uma criança está equilibrada somente sobre um pé, a pressão exercida por ela sobre o chão, 

comparada com a pressão que é exercida quando a criança tem seus dois pés apoiados é 

a) quatro vezes maior. 

b) duas vezes maior. 

c) numericamente igual. 

d) duas vezes menor. 

e) quatro vezes menor. 

 

4. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal cujos diâmetros das seções transversais circulares 

valem 2,0 cm e 10,0 cm, respectivamente, conforme figura. 

 

 
É desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4000,0 kg. 

Considerando a gravidade local igual a 10 m/s², o módulo da força F1, em newtons, necessária para 

elevar esta carga máxima, vale 

a) 40000,0 

b) 10000,0 

c) 4000,0 

d) 1600,0 

e) 1000,0 

 

5. A mudança de fase de uma substância é um fenômeno natural que ocorre, por exemplo, quando a 

água líquida se vaporiza ao ferver. Sobre esse conteúdo, um professor de Física propôs a seguinte 

questão a seus alunos: 

Medir a temperatura da água fervente em dois recipientes idênticos de metal  ambos com o mesmo 

volume de água e a mesma temperatura inicial  que se encontram sobre fogões de cozinha que 

fornecem a mesma quantidade de calor por unidade de tempo; um deles no nível do mar e o outro no 

alto do Pico da Neblina. 
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Como resultado do exercício proposto, tem-se que a temperatura da água fervente é: 

a) menor no recipiente que se encontra no Pico da Neblina. 

b) menor no recipiente que se encontra no nível do mar. 

c) menor do que 100 ºC, independentemente do local. 

d) sempre 100 ºC, independentemente do local. 

e) maior no recipiente no qual a fervura iniciou em menos tempo. 

 

6. Considere um tanque cilíndrico vertical. A tampa plana inferior desse recipiente é substituída por uma 

calota esférica de mesmo raio interno que o cilindro. Suponha que o tanque esteja completamente 

cheio de água. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que a pressão hidrostática produz forças na 

superfície interna da calota sempre 

a) radiais e para dentro. 

b) verticais e para baixo. 

c) radiais e para fora. 

d) verticais e para cima. 

 

7. O voo de um avião depende do acoplamento de vários fatores, dentre os quais se destaca o formato 

de suas asas, responsáveis por sua sustentação no ar. O projeto das asas é concebido de tal maneira 

que, em um mesmo intervalo de tempo, uma corrente de ar passando acima da asa tem que percorrer 

um caminho maior que uma corrente de ar que passa abaixo dela. Desde que a velocidade do avião 

seja adequada, isso permite que ela se mantenha no ar. Assinale a alternativa que indica corretamente 

a razão para que isso aconteça. 

a) A velocidade do ar acima da asa é maior do que abaixo da asa, ocasionando uma pressão maior 

acima da asa. 

b) A velocidade do ar acima da asa é menor do que abaixo da asa, ocasionando uma pressão menor 

acima da asa. 

c) A velocidade do ar acima da asa é maior do que abaixo da asa, ocasionando uma pressão maior 

abaixo da asa. 

d) A velocidade do ar acima da asa é menor do que abaixo da asa, ocasionando uma pressão maior 

abaixo da asa. 

e) A velocidade do ar acima da asa é maior do que abaixo da asa, ocasionando uma pressão maior 

abaixo da asa. 

 

8. Um tubo de 1,5 cm de diâmetro e 10 cm de comprimento é cheio com água. 

A que profundidade, em cm, da superfície do líquido a pressão manométrica é de 2,0.10-3 atm? 

Considere: g = 10 m/s²; ρ = 1 g/cm³ e 1 atm = 105 Pa. 

a) 1,0 

b) 2,0 

c) 2,5 

d) 3,0 

e) 20 
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9. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa 

há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura 

abaixo. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente 

vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 mm e a massa do pino igual a 48 g. 

Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na 

panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela é 

 

 
 

Note e adote: 

-  = 3 

- 1 atm = 105 N/m² 

- Aceleração local da gravidade = 10 m/s² 

a) 1,1 atm 

b) 1,2 atm 

c) 1,4 atm 

d) 1,8 atm 

e) 2,2 atm 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Um sistema hidráulico, constituído por dois vasos cilíndricos, comunicantes, de diâmetros D1 e D2, 

sendo D1 > D2, é representado na figura a seguir. 

 

 
 

 Sendo g a aceleração da gravidade, a massa que ficará em repouso sobre o pistão de diâmetro D 1, 

quando aplicamos uma força de módulo F ao pistão de diâmetro D2, é: 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

Para que a pressão interior fosse maior que a pressão atmosférica, a coluna de água deveria ter mais de 

10m. Logo, a água não sairá com a garrafa fechada. 

Abrindo-se a garrafa, a pressão no orifício aumenta com a profundidade em relação à superfície da água, 

acarretando maior velocidade na saída.  

 

2. d 

𝐴 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

214 𝑚
=

𝐴 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 1 𝑎𝑡𝑚

𝑥
→ 𝑥 = 21,4 𝑎𝑡𝑚 

𝑁ã𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒 1 𝑎𝑡𝑚. 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎 é 𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎, 22,4 𝑎𝑡𝑚. 

 

3. e 

𝑝 = 𝜌𝑔ℎ → 9.103 = 103. 10. ℎ → ℎ = 0,9𝑚 

 

4. b 

 
𝑝𝐴 = 𝑝𝐵  

𝜌𝐴𝑔ℎ𝐴 = 𝜌𝐵𝑔ℎ𝐵 

𝜌𝐴ℎ𝐴 = 𝜌𝐵ℎ𝐵  

1ℎ𝐴 = 0,75.10 

ℎ𝐴 = 7,5𝑐𝑚 

∆ℎ = ℎ𝑔 − ℎ𝑎 = 10 − 7,5 = 2,5𝑐𝑚 

 

5. e 

 
Para um patinador carregar uma massa de 280 kg seria muito complicado, logo este valor é inadequado. 
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6. a 

A pressão total é dada pela soma da pressão atmosférica e a pressão hidrostática: 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑝ℎ  

𝑝𝑎𝑡𝑚 = 1,01. 105𝑃𝑎 𝑒 𝑝ℎ = 𝜇𝑔ℎ = 1000.10.11000 = 1,1. 108𝑃𝑎 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,01. 105 + 1,1. 108 = 1,101. 108𝑃𝑎 

A variação de temperatura na escala Kelvin tem a mesma variação na escala Celsius, pois as duas escalas 

são centígradas, logo ∆T = 2 ºC = 2K. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

A pressão média (pm) é a razão entre o módulo da força normal aplicada sobre uma superfície e a área (A) 

dessa superfície: 

𝑝𝑚 =
|𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙|

𝐴
 

De acordo com essa expressão, para prevenir a compactação, deve-se diminuir a pressão sobre o solo: 

ou se trabalha com tratores de menor peso, ou aumenta-se a área de contato dos pneus com o solo, 

usando pneus mais largos. 

 

2. d 

𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

→
𝐹1

15
=

𝐹2

60
→ 𝐹2 = 4𝐹1 

 
 

3. b 

A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força normal aplicada e a área de aplicação. Nesse 

caso, a intensidade da força normal é igual à do peso da criança. Quando apoiada somente em um pé, a 

área de apoio reduz à metade, dobrando a pressão. 

 

4. d 

𝑝1 = 𝑝2 
𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

 

𝐹1

𝜋𝑅1
2 =

𝑚2𝑔

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
𝑚2𝑔. 𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
4000.10. (0,02)²

0,1²
= 1600𝑁 

 

5. a 

Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica local e, assim, menor a temperatura de ebulição 

de substâncias puras quando comparadas ao nível do mar. 

 

6. c 

A pressão que um líquido exerce sobre a parede de um recipiente que o contém sempre será 

perpendicular à superfície (e em todos os pontos do recipiente) e sempre apontando para fora. 
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Como o recipiente é cilíndrico, a pressão irá exercer forças radiais e com sentido para fora. 

 

7. c 

Observemos a asa do avião: 

 
8. b 

A pressão manométrica, isto é, a pressão devida somente à coluna de líquido é dada por: 

P = ρgh 

Passando os valores para as unidades no SI: 

𝜌 = 1
𝑔

𝑐𝑚3
= 1000

𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑝 = 2,0. 10−3𝑎𝑡𝑚.
105𝑃𝑎

1 𝑎𝑡𝑚
= 200𝑃𝑎 

Então, a altura da coluna de líquido será: 

ℎ =
𝑝

𝜌𝑔
=

200

1000.10
= 0,02𝑚 = 2,0𝑐𝑚 

 

9. c  

Na situação proposta, a força de pressão exercida pelos gases equilibra a força peso do tubo cilíndrico e 

a força exercida pela pressão atmosférica sobre ele. Assim: 

𝐹𝑔𝑎𝑠 = 𝑃 + 𝐹𝑎𝑡𝑚 → 𝑝𝑔𝑎𝑠 =
𝑃

𝐴
+ 𝑝𝑎𝑡𝑚 → 𝑝𝑔𝑎𝑠 =

𝑚𝑔

𝜋 𝑑2

4⁄
+ 𝑝𝑎𝑡𝑚  

𝑝𝑔𝑎𝑠 =
48. 10−3. 10.4

3. (4. 10−3)²
+ 1. 105 = 1,4. 105

𝑁

𝑚2
= 1,4 𝑎𝑡𝑚 

 

 

Questão Contexto 

 

C 

𝑝1 = 𝑝2 
𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

 

𝑚𝑔

𝜋(2𝐷1)2
=

𝐹

𝜋(2𝐷2)2
 

𝑚 =
𝐹

𝑔
(

𝐷1

𝐷2

)
2
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Hidrostática: Teorema de 

Arquimedes 

26/28 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Princípio de Arquimedes 

 m corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um empuxo que é igual ao peso do volume do 

fluido deslocado pelo corpo  

Sendo Vf o volume do fluido deslocado, então a massa do fluido deslocado é: 

𝑚𝑓 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 

Sabendo que o módulo do empuxo E é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado: 

𝐸 = 𝑃 = 𝑚𝑔 

Assim: 

𝐸 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 . 𝑔 

O fluido deslocado é o volume do fluido que caberia dentro da parte imersa no fluido, estando ele 

totalmente ou parcialmente imerso. 

Arquimedes formulou o seu princípio para a água, mas ele funciona para qualquer fluido, inclusive 

para o ar. 

Quando um corpo mais denso que o líquido está totalmente imerso, percebemos que o seu peso é 

aparentemente menor do que no ar. Este peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo. 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐸 

o empuxo está na mesma direção e no sentido oposto ao de seu peso, a força resultante que atua sobre você 

tem sentido para baixo, mas intensidade menor que o seu peso. No caso de um balão cheio de ar, por 

exemplo, ele sobe até a superfície da água porque a força resultante se dá no sentido para cima, uma vez 

que o empuxo é maior do que o peso. 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande 

quantidade de massa consegue flutuar. 

 

Nesta situação, o empuxo é 

a) maior que a força peso do petroleiro. 

b) igual à força peso do petroleiro. 

c) maior que a força peso da água deslocada. 

d) igual à força peso do volume submerso do navio. 

e) igual à massa da água deslocada. 
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2. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro 

maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores amarraram cordas à escultura e 

tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para 

os trabalhadores removerem a escultura, pois  

a) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do 

fundo. 

b) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para elevar a 

escultura será menor. 

c) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se somará 

à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. 

d) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força ascendente 

do piso da piscina. Esta força ajudará anular a ação da força peso na escultura. 

e) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força se 

somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que 

o peso da escultura. 

 

3. Ana lança três caixas  I, II e III -, de mesma massa, dentro de um poço com água. Elas ficam em 

equilíbrio nas posições indicadas nesta figura. 

 

 
Sejam E(I), E(II) e E(III) os módulos dos empuxos sobre, respectivamente, as caixas I, II e III. 

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

a) E(I) > E(II) > E(III) 

b) E(I) < E(II) = E(III) 

c) E(I) = E(II) = E(III) 

d) E(I) > E(II) = E(III) 

 

4. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns 

materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e 

homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do 

dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso 

no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi 

registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. 
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Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², a densidade da água do lago, em 

g/cm³, é 

a) 0,6 

b) 1,2 

c) 1,5 

d) 2,4 

e) 4,8 

 

5. Para determinados tipos de pesquisa ou trabalho, cápsulas tripuladas são enviadas para as profundezas 

dos oceanos, mares ou lagos. Considere uma dessas cápsulas de forma cilíndrica, de 2,0 m de altura 

por 2,0 m de diâmetro, com sua base superior a 48 m de profundidade em água de densidade 1,0.10³ 

kg/m³, em equilíbrio como ilustra a figura. 

 

Dados: a pressão atmosférica no local é de 1,0.105 Pa, e a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Adote 

 3. 

 

 

respectivamente, 

 

6. Uma esfera homogênea e de material pouco denso, com volume de 5,0 cm³, está em repouso, 

completamente imersa em água. Uma mola, disposta verticalmente, tem uma de suas extremidades 

presa ao fundo do recipiente e a outra à parte inferior da esfera, conforme figura abaixo. Por ação da 

esfera, a mola foi deformada em 0,1 cm, em relação ao seu comprimento quando não submetida a 

nenhuma força deformadora. Considere a densidade da água como 1,0 g/cm³, a aceleração 

gravitacional como 10 m/s² e a densidade do material do qual a esfera é constituída como 0,1 g/cm³. 

 

 
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a constante elástica dessa 

mola. 

a) 0,45 N/cm 

b) 4,5 N/cm 

c) 45 N/cm 

d) 450 N/cm 

e) 4500 N/cm 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
  

1. Um brinquedo chamado ludião consiste em um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido 

com água, que é emborcado (virado com a boca para baixo) dentro de uma garrafa PET cheio de água 

e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1.  

 

 
Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura 2. 

 
Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque 

a) diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. 

b) aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. 

c) aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. 

d) diminui a força de resistência da água sobre o frasco. 

e) diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. 

 

2. A tragédia ocorrida com o submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents, com toda 

a tripulação, comoveu o mundo. 

A flutuação de um submarino é regida, basicamente, pelo princípio de Arquimedes, da 

hidrostática.  Um submarino pode navegar em uma profundidade constante, emergir ou submergir, 

conforme a quantidade de água que armazena em seu interior. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Quando o submarino se mantém parado à profundidade constante, o empuxo sobre ele tem o 

mesmo módulo do peso do submarino. 

b) O empuxo sobre o submarino é igual ao peso da água que ele desloca. 

c) Estando as câmaras de flutuação cheias de água e expulsando a água delas, o submarino tende a 

emergir. 

d) Admitindo água do mar nas câmaras de flutuação o submarino tende a submergir. 

e) Expulsando a água do mar das câmaras de flutuação, o empuxo torna-se menor que o módulo de 

seu peso. 

 

3. Uma pedra cujo peso vale 500 N é mergulhada e mantida submers

meio de um fio inextensível e de massa desprezível. Este fio está preso a uma barra fixa como mostra a 

figura. Sabe-se que a tensão no fio vale 300 N. Marque a opção que indica corretamente a densidade 

da pedra em kg/m³. 
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Dados: densidade da água = 1 g/cm³ e g=10 m/s² 

 
a) 200 

b) 800 

c) 2000 

d) 2500 

e) 2800 

 

4. 
dentro da água. Uma modalidade esportiva que se beneficia deste efeito é a hidroginástica. A força 

normal que o piso da piscina exerce sobre os pés de uma pessoa é reduzida produzindo baixo impacto 

durante o exercício. Considere uma pessoa em pé dentro de uma piscina rasa com 24% do volume do 

seu corpo sob a água. Se a densidade relativa da pessoa for 0,96, qual a redução percentual da força 

normal que o piso horizontal exerce sobre a pessoa dentro da água em relação ao piso fora da água? 

a) -20% 

b) -15% 

c) -25% 

d) -30% 

e) -35% 

 

5. Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera maciça de 

diâmetro igual a 10 cm, também totalmente imersa. A massa específica do material da esfera é igual a 

5,0 g/cm³ e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm³. 

 
A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a: 

a) 0,2 

b) 0,4 

c) 0,8 

d) 0,16 

 

6. A tirinha abaixo mostra um iceberg que tem seu volume parcialmente imerso (9/10 de seu volume total) 

na água do mar. Considerando que a densidade da água do mar é 1,0 g/cm³, assinale a alternativa que 

indica a densidade do gelo, em g/cm³, que compõe o iceberg. 

 
a) 0,5 

b) 1,3 

c) 0,9 

d) 0,1 

e) 1 
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7. Um estudante de física realiza um experimento para determinar a densidade de um líquido. Ele 

suspende um cubo de aresta igual a 10,0 cm em um dinamômetro. Faz uma leitura do aparelho e 

registra 50,0 N. Em seguida, ele mergulha metade do cubo no líquido escolhido, realiza uma nova 

leitura do dinamômetro e registra 40,0 N. 

Usando as medidas obtidas pelo estudante no experimento e considerando o módulo da aceleração 

da gravidade local igual a 10,0 m/s², o valor da densidade do líquido, em g/cm³, encontrado pelo 

estudante, é igual a: 

a) 3,6  

b) 1,0 

c) 1,6 

d) 2,0 

e) 0,8 

   

8. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 

100 m³ e massa igual a 4,0.104 kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma 

massa de 1,5.10³ kg e que a densidade da água seja de 1000 kg/m³. 

O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca 

corresponde a: 

a) 10 

b) 40 

c) 80 

d) 120 

 

9. Uma bola completamente submersa em um tanque contendo água está presa ao fundo por uma linha 

inextensível e de massa desprezível. Esse tanque está sobre uma mesa horizontal e se desloca sem atrito 

sob a ação da força peso e de uma força constante também horizontal, conforme a figura a seguir. 

 

 
A aceleração horizontal do tanque tem módulo ligeiramente menor do que o módulo da aceleração 

da gravidade. Assinale a opção que melhor representa o ângulo de inclinação da linha que prende a 

bola. 

a) β 

b) α 

c) Θ 

d) ϕ 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Um recipiente cheio com água encontra-se em repouso sobre a horizontal. Uma bola de frescobol flutua, 

em equilíbrio, na superfície da água no recipiente. A bola flutua com volume imerso V0. A distância entre a 

superfície da água e o fundo do recipiente é muito maior que o raio da bola. Suponha agora que o recipiente 

move-se verticalmente com aceleração constante de módulo a. 

Neste caso, considere a situação em que a bola encontra-se em equilíbrio em relação ao recipiente. 

Considere também a aceleração da gravidade local de módulo g. É correto afirmar que, em relação ao nível 

da água, o volume imerso da bola será: 

a) (g+2a/g)V0, se a aceleração do recipiente for para cima. 

b) (g+2a/g)V0,  se a aceleração do recipiente for para baixo. 

c) 2V0, se a aceleração do recipiente for igual a g. 

d) V0/2, se a aceleração do recipiente for reduzida à metade. 

e) V0 independente da aceleração 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

Para o navio flutuar, é necessário que as forças peso e empuxo se equiparem (resultante vertical nula). 

 

2. e 

Com a piscina cheia, a água exercerá na escultura uma força vertical, para cima, chamada empuxo, cuja 

intensidade é igual ao peso do volume de água deslocado pela escultura. Matematicamente, o empuxo 

é dado por: 

𝐸 = 𝑑𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 . 𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 . 𝑔 

Essa força vertical se somará à força exercida pelos trabalhadores, facilitando a retirada da escultura. 

 

3. c 

Se as três caixas têm a mesma massa, elas têm, também, o mesmo peso. Como elas estão em equilíbrio, 

sujeitas a apenas duas forças, peso e empuxo, pelo princípio da inércia essas duas forças têm a mesma 

intensidade (E = P) em cada caixa. Portanto, 

E(I) = E(II) = E(III) 

 

4. b 

Dados: 3 kg = 3000 g; P = 30 N; Vl = V/2; a = 10 cm; T = 24 N; g = 10 m/s² 

Calculando o volume do cubo: V = a³ = 10³ cm³ = 10-3 m³ 

A figura mostra as forças que agem no cubo, quando mergulhado na água do lago. 

 

Do equilíbrio, temos: 

T + E = P  E = P  T = 30  24 = 6 N 

Da expressão do empuxo: 

𝐸 = 𝜌á𝑔𝑢𝑎 . 𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 . 𝑔 → 6 = 𝜌á𝑔𝑢𝑎 .
10−3

2
. 10 → 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1200

𝑘𝑔

𝑚3
= 1,2

𝑔

𝑐𝑚3
 

5. e 

Para a cápsula submersa e em equilíbrio, sabemos que os módulos do peso e do empuxo são iguais entre 

si. 

𝑃 = 𝐸 → 𝑃 = 𝜇𝑉𝑔 = 𝜇 (
𝜋𝐷2ℎ

4
) 𝑔 
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𝑃 = 1000. (
3. (2)2. 2

4
) . 10 = 6. 104 𝑁 

A pressão total sobre a cápsula é dada pela lei de Stevin, considerando a base da cápsula que está a 50 

m de profundidade: 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑝ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 → 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝜇𝑔ℎ → 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1. 105 + 103. 10.50 = 6. 105 𝑃𝑎 

 

6. a 

Dados: 

𝑉 = 5𝑐𝑚3 = 5. 10−6𝑚3; 𝑥 = 0,1𝑐𝑚 = 10−3𝑚; 𝑑𝑎 =
1𝑔

𝑐𝑚3
; 𝑑𝑐 =

0,1𝑔

𝑐𝑚3
=

10−2𝑘𝑔

𝑚3
 

A figura mostra as forças agindo na esfera: peso P, empuxo E e força elástica F. 

 
Como a esfera é homogênea, sua densidade é igual a do material que a constitui. Assim, ela é menos 

densa que a água, portanto sua tendência é flutuar, provocando na mola uma distensão. Por isso a força 

elástica na esfera é para baixo. Do equilíbrio, temos que: 

𝐹 + 𝑃 = 𝐸 → 𝐹 = 𝐸 − 𝑃 → 𝑘𝑥 = (𝑑𝑎 − 𝑑𝑐)𝑉𝑔 

𝑘 =
(𝑑𝑎 − 𝑑𝑐)𝑉𝑔

𝑥
=

(103 − 102). 5. 10−6. 10

10−3
= 45

𝑁

𝑚
= 0,45

𝑁

𝑐𝑚
 

 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Ao apertar a garrafa, aumenta-se a pressão na água nela contida e, consequentemente, na porção de ar 

que há no frasco. Esse ar comprimido diminui de volume, entrando mais água no frasco. 

 

2. e 

O empuxo com o submarino totalmente submerso é sempre o mesmo (peso do volume de líquido 

deslocado). Expulsando a água, o peso torna-se menor que o empuxo. 

 

3. d 

O equilíbrio de forças nos fornece o empuxo: 

E = P  T  E = 500  300 = 200 N 

Com o empuxo, podemos descobrir o volume da pedra: 

𝐸 = 𝜇𝑙í𝑞.. 𝑉. 𝑔 → 𝑉 =
𝐸

𝜇𝑙𝑖𝑞.. 𝑔
=

200

1000.10
= 0,02 𝑚3 

Logo, a massa específica da pedra será: 

𝜇 =
𝑚

𝑉
=

50

0,02
= 2500

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

4. c 

Para a pessoa fora da piscina, sua força normal, em módulo, será: 

N = mg 

Para a pessoa na piscina, com 24 % de seu volume submerso, temos a presença do empuxo: 

E = dlíq..Vcorpo.g 
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Mas considerando que somente parte do volume está submerso e que o volume é a razão entre a massa 

e a densidade do corpo,  

𝐸 = 𝑑𝑙í𝑞 . 0,24.
𝑚

𝑑𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

. 𝑔 → 𝐸 = 1.
0,24𝑚

0,96
. 𝑔 → 𝐸 = 0,25𝑚𝑔 

Portanto, com o empuxo, há uma redução de 25% da força normal em relação ao corpo fora da piscina. 

 

5. d 

 
Como a esfera está em equilíbrio: 

𝑁 + 𝐸 = 𝑃 → 𝑁 = 𝑃 − 𝐸 → 𝑁 = 𝑑𝑒 . 𝑉. 𝑔 − 𝑑𝑎 . 𝑉. 𝑔 = (𝑑𝑒 − 𝑑𝑎)𝑉𝑔 
𝑁

𝑃
=

(𝑑𝑒 − 𝑑𝑎)𝑉𝑔

𝑑𝑒𝑉𝑔
=

𝑑𝑒 − 𝑑𝑎

𝑑𝑒

=
5 − 1

5
= 0,8 

 

6. c 

O iceberg está em repouso sobre a ação exclusiva de duas forças de sentidos opostos: o peso e o 

empuxo. Então essas duas forças têm a mesma intensidade, ou seja, 

𝑃 = 𝐸 → 𝑚𝑔 = 𝑑á𝑔𝑢𝑎 . 𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 . 𝑔 → 𝑑𝑔𝑒𝑙𝑜 . 𝑉 = 𝑑á𝑔𝑢𝑎 . (
9

10
) . 𝑉 → 𝑑𝑔𝑒𝑙𝑜 = 1.

9

10
→ 𝑑𝑔𝑒𝑙𝑜 = 0,9

𝑔

𝑐𝑚3
 

 

7. d 

O empuxo é a diferença entre o peso e o peso aparente quando o corpo está totalmente ou parcialmente 

mergulhado, ou seja, de acordo com Arquimedes, é o peso do fluido deslocado pelo corpo. 

𝐸 = 𝑃 − 𝑃𝑎𝑝 = 𝜇𝑉𝑔 → 𝜇 =
𝑃 − 𝑃𝑎𝑝

𝑉𝑔
→ 𝜇 =

50 − 40

1
2⁄ (10. 1

100⁄ )
3

. 10
=

2.103𝑘𝑔

𝑚3
=

2𝑔

𝑐𝑚3
 

 

8. b 

O empuxo máximo (barca na iminência de afundar) deve equilibrar o peso da barca mais o peso dos N 

automóveis. 

𝑁𝑃𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 + 𝑃𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎 = 𝐸 → 𝑁𝑚𝑔 + 𝑀𝑔 = 𝑑á𝑔𝑢𝑎 . 𝑉𝑔 

𝑁 =
𝑑á𝑔𝑢𝑎 . 𝑉 − 𝑀

𝑚
=

103. 100 − 4. 104

1,5.10³
= 40 

 

9. b 

A inclinação da linha que prende a bola tem a mesma direção da força que a água aplica na bola, o 

empuxo E. Essa força tem duas componentes: a componente horizontal (Ex), que é a força aceleradora, 

e a componente vertical (Ey) que equilibra o peso. 
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Questão Contexto 

 

c 

 

Sendo a aceleração do recipiente para cima, o peso aparente da bola será: 

𝜌𝑏 . 𝑉𝑏 . (𝑔 + 𝑎) 

Onde ρb é a densidade da bola, Vb é o volume da bola, e a é a aceleração do recipiente. 

Ainda considerando o recipiente acelerado para cima, o empuxo na bola é: 

𝜌𝑎. 𝑉′
𝑏 . (𝑔 + 𝑎) 

Onde ρa b é o volume da bola imerso na água. No caso em que a bola está em 

equilíbrio em relação ao recipiente, tem-se que 

𝜌𝑎𝑉′
𝑏(𝑔 + 𝑎) = 𝜌𝑏𝑉𝑏(𝑔 + 𝑎) 

𝜌𝑎𝑉′
𝑏 = 𝜌𝑏𝑉𝑏 

No caso em que o recipiente está em repouso, tem-se que 

𝜌𝑎𝑉0 = 𝜌𝑏𝑉𝑏 
𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑉′

𝑏 = 𝑉0 

Então, a bola permanece com o mesmo volume imerso na água, independentemente da aceleração do 

recipiente (o mesmo raciocínio aplica-se quando a aceleração do recipiente é para baixo). 
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Brics e as novas alternativas 
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mar 
 

 

RESUMO   
 

 

O que são os BRICS? 

 

artigo que queria dar foco ao potencial de crescimento do Brasil, Rússia, Índia e China. O próprio termo se 

tornou algo inesperado, mesmo nos sonhos mais secretos de seu inventor: os chefes de Estado desses quatro 

geopolítica mundial de interesse comum, até mesmo fundando um banco comum, em 2014, para 

investimentos na economia desses países. Nascido de uma publicação privada, o termo BRIC virou uma 

realidade geopolítica. 

 

Diversas variações foram sugeridas: BRIICS, que incluiria a Indonésia e a África do Sul (South Africa) e BRICI, 

que retiraria a África do Sul. Mas o presidente chinês, em 2012, convidou somente o presidente sulafricano 

crescimento econômico e ser um ator geopolítico.  Diversas outras siglas surgiram, usualmente produtos de 

 

 

Houve também a criação do Banco dos BRICS que favoreceu a arrecadação e atraiu a concentração 

em banco desses investimentos. Esse período foi marcado por tanto poder de influência que houveram 

acordos FMI, como o empréstimo de dinheiro em moeda local para os emergentes ignorando a diferença de 

juros e podendo também contestar também o padrão linguístico dos documentos, usualmente em inglês. 

Isso representa poder e representatividade no cenário global. Esses 5 países representam 40% da população 

mundial e detêm 50% do crescimento econômico mundial de 2008 a 2013. Os BRICS são, acima de tudo, 

símbolo da mudança do poder econômico global, distanciando-se das economias desenvolvidas do G7 em 

relação ao mundo em desenvolvimento. 

 

 
Líderes dos BRICS reunidos na Austrália, 2014. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.   

 
Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as 

reformas propostas pelos Brics está indicada em: 

a) afirmação da multipolaridade 

b) proliferação de armas atômicas 

c) hegemonia econômica dos E.U.A. 

d) diversificação dos fluxos de capitais 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Leia o texto que segue, em que o autor chama a atenção para algumas diferenças entre os membros 

do Bric. 

 

O fim da ilusão dos Brics 

Países como China e Índia se distanciaram muito daquelas antigas fontes de bens primários e 

bugigangas. A Chíndia exporta também em massa produtos e serviços de alta qualidade. Não há 

nenhum outro país ou região comparável. O acrônimo Brics equivale à confusão (...) a partir de uma 

invenção do sistema financeiro. Sonhamos em ser um dos grandes emergentes que dominarão a 

economia no mundo. É o nosso excepcionalismo. Quanto mais cedo despertarmos melhor. Em comum 

com a Chíndia, o Brasil tem apenas o tamanho. Fonte: Marcelo Coutinho. O fim da ilusão dos Bric.  
jornal O Globo, 9 OUT 11, p. 7.  

 

O acrônimo (sigla), mencionado no texto, refere-se ao conjunto de países caracterizados como Brics 

a) subindustrializados. 

b) de democracia liberal. 

c) economicamente emergentes. 

d) os mais populosos do mundo. 

e) os maiores exportadores do mundo. 

 

 

2. Sobre a formação do BRIC.  

O termo Brics foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, em 2001, para descrever 

o crescente poder das economias de mercado emergentes.  De lá para cá, o grupo dobrou a 

participação no comércio mundial. Hoje, os Brics detêm 15% do total de 60,7 trilhões de dólares. Em 

2000, a participação era de 7,2%. Nesse mesmo período de comparação, as exportações do grupo 

saltaram de 451 bilhões de dólares para 1,8 trilhão de dólares em 2009.   
Fonte: http://veja.abril.com.br - 14/04/20   

 

Marque a alternativa que apresenta todos os países que compõem o BRICS:  

a) Bangladesch, Ruanda, Itália, Chile e Suíça.  

b) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

c) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suriname. 

d) Bulgária, Reino Unido, Itália, Chile e Suécia. 

e) Bolívia, Romênia, Islândia, Camarões, Suíça. 

http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/paises-russia.html
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3. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um 

instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. 

Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado: o mercado não 

é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e 

edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo 

e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização 

da sociedade chinesa. 

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011 (adaptado). 

 

No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção 

de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, à qual o modelo 

econômico chinês atual se contrapõe é a 

a) desestatização da economia. 

b) instauração de um partido único. 

c) manutenção da livre concorrência. 

d) formação de sindicatos trabalhistas. 

e) extinção gradual das classes sociais. 

 

4. Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte texto para caracterizar nosso país: 

O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério Sul. Ele faz parte 

essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. 

O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados, como o da Amazônia, conhece também um 

crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e uma das 

do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por conseqüência.  

 

 

a) fazer parte do mundo tropical, mas ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 

b) não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país com grande extensão de 

fronteiras terrestres e de costa. 

c) possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno do Terceiro 

Mundo. 

d) possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e tecnológicos para 

explorá-los. 

e) ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e predomínio de 

atividades rurais. 

 

5. 
do Banco de Investimentos Goldman Sachs em 2001. Com relação ao BRICS, é CORRETO afirmar:  

a) BRICS é uma sigla que se refere às iniciais dos países que a compõem: Brasil, Rússia, Índia e Cuba. 

b) O Fundo Monetário Brasileiro estima que os países que integram o BRICS serão responsáveis por 

apenas 21% do crescimento econômico mundial devido à crise de 2008.  

c) Além do BRICS, o Brasil participa também do IBAS, organização dos países: Indonésia, Brasil e 

África do Sul, com vistas a melhorar a integração cultural entre esses países.  

d) Líderes do BRICS, com exceção da África do Sul que ainda não integrava o grupo, assinaram um 

acordo em 2010 que deverá facilitar o financiamento de obras e projetos nestas nações priorizando 

as áreas de energia e infraestrutura.   

e) O BRICS é uma organização fundada pelo Brasil, que prevê a união de determinados países com o 

objetivo de unificar as suas respectivas moedas, fortalecendo-os no mercado internacional. 

 

6. A expressão BRIC surgiu para designar um grupo de países emergentes que vêm ganhando relativo 

destaque no cenário internacional. A alternativa em que a informação se correlaciona corretamente 

com o mapa no contexto de 2009 é: 
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7. 10 ANOS DE BRICS 

de economias em desenvolvimento  Brasil, Rússia, Índia e China  que desempenhariam, nos 

próximos anos, um papel central na geopolítica e nos negócios internacionais. Desde 2009, os líderes 

dos países membros do BRIC realizam conferências anuais. Em abril do ano passado, a África do Sul foi 

admitida no grupo, adicionando-  
Disponível em http://educacao.uol.com.br/atualidades Acesso em junho 2012. (Adaptado) 
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Os mapas abaixo apresentam países (em negrito) pertencentes ao BRICS, EXCETO: 

 

 

 
 

 

8.  

 
 

Sobre os países indicados pela cor escura no mapa, é CORRETO afirmar que: 

a) formam um mercado comum denominado BRICs que estimulou o fim das barreiras comerciais entre 

os membros 

b) são economias complementares e mantêm intenso comércio de bens agrícolas e industriais. 

c) são economias emergentes e exportadoras de produtos industrializados, mas que ainda apresentam 

desigualdades sociais internas. 

d) promoveram políticas neoliberais de privatização da economia, que foi responsável pela 

estabilidade política de seus territórios. 
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9.  n 

Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as quatro economias emergentes teriam um PIB superior 

ao do G6 até 2050. As projeções, sob o título de Dreaming with the BRICs (em tradução livre, 

bric significa tijolo em inglês), foram recebidas com ceticismo por muitos, 

 
http://economia.uol.com.br  

 
 

a) ao Senegal.  

b) ao Sudão do Norte.  

c) à África do Sul.  

d) às Seicheles.  

e) ao Sri Lanka. 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

- inclusive países ricos - e se tornar uma 

instituição global, que transcenda o bloco fundador. Ainda assim, a previsão é que países emergentes e em 

desenvolvimento tenham no mínimo 80% dos votos, explicou à BBC Brasil em entrevista recente, o vice-

 

 BBC Brasil 16 de outubro de 2016, 18h15 

onal e isso enfraquece o Brasil no Brics. A nova postura 

do país é de seguir grandes potências, especialmente os Estados Unidos, e achar que deve ter uma posição 

 de São Paulo 

(PUC-SP) Geraldo Zahran sobre a postura de Michel Temer diante do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul. 

Rede Brasil Atual publicado 19/10/2016, 16h17 

De acordo com os textos acima e seu conhecimento sobre os blocos de poder, a tendência do papel do 

Brasil no cenário atual dos BRICS se dá com: 

a) A estratégia do Governo atual é o investimento nos BRICS, com foco nas relações internacionais com 

países que passam por crises semelhantes como Rússia e Índia. 

b) Há internacionalmente uma necessidade atual de se investir no NDB e o discurso de atração de 

investimentos privados devem assegurar os benefícios que o Brasil pode vir a ter neste acordo 

c) A política atual brasileira é de realinhamento da política externa com os interesses das grandes potências. 

Isso afasta o país do projeto de integração regional, o que diminui sua autonomia nos BRICS num 

momento importante de abertura e formação de acordos no NDB - Novo Banco de Desenvolvimento. 

d) Os boatos de que o BRICS se torna obsoleto correspondem à realidade de falta de investimento no NDB, 

já que o momento de crise não favorece o investimento em países emergentes  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

Europeia e Japão), porém estes 

países passaram por crises internas, o que permitiu, na década de 2000, a ascensão dos países 

emergentes, formando assim o G20. Este novo momento reafirma a multipolaridade do pós-Guerra Fria. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

O BRICS é um agrupamento econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países 

considerados emergentes pois possuíam potencial econômico para superar as grandes potências 

mundiais em um período de, no máximo, cinquenta anos. 

 

2. b 

É abordada a composição do agrupamento BRICS, que conta com os principais países emergentes no 

início dos anos 2000. 

 

3. e 

O texto aponta que o socialismo de mercado na China está criando a divisão em classes sociais, o que é 

característico do sistema capitalista. Neste sentido, o modelo socialista chinês não está preocupado em 

por fim às classes sociais, como se espera de um socialismo. O que ocorre no casso chinês é que o 

socialismo funciona como um instrumento do capitalismo, o que garante o destaque econômico da 

China no cenário internacional. 

 

4. c 

Apesar do crescimento econômico verificado entre 2000 e 2015, o Brasil ainda apresenta grandes 

desigualdades, ou seja, é um país no qual a mudança precisa chegar até a população. 

 

5. d 

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev (Rússia), Hu Jintao (China) e o primeiro-

ministro Manmohan Singh (Índia), assinaram em 2010, durante reunião dos Bric´s em Brasília, um acordo 

de cooperação entre os bancos de desenvolvimento dos países. Para isso, os países se comprometeram 

em trocar informações sobre projetos de potencial interesse nas áreas de infraestrutura, energia, 

indústrias de alta tecnologia e setores voltados à exportação, assim como projetos socialmente 

importantes para os países do Bric. 

 

6. a 

O mapa identificado é a representação da Índia, país marcado por profundas desigualdades sociais 

oriundas do sistema de castas, além do conflito entre hindus e muçulmanos. 

 

7. b 

No mapa está em destaque alguns dos países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iêmen e Omã, que 

não integram o BRICS. 
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8. c 

A primeira está errada, já que não há o fim das barreiras comerciais. A segunda, por sua vez, erra ao 

estabilidade política em todos os territórios, nem a adoção de políticas neoliberais. 

 

9. C 

Em 2011, a África do Sul foi oficialmente incorporada ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS. O 

 

 

Questão Contexto 

  
C 

 

O Brasil ao adotar uma postura convergente com as grandes potências econômicas diminui o seu grau de 

autonomia e dificulta a inserção completa no contexto decisório internacional e faz perder a confiança dos 

outros países que formam o BRICS. 
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RESUMO   
 

 

O cenário global envolve disputas de poder entre os países. Todos querem ter um bom 

desenvolvimento, oferecendo serviços essenciais a sua população, mas as relações geopolíticas interferem 

muito no cenário. Sabe-se que existem países ricos, pobres, mas qual a diferença entre eles 

conceitualmente? 

 

Os países ricos ou centrais são os que têm bom desenvolvimento econômico e alto índice de 

qualidade de vida, medido pelo IDH, o índice de desenvolvimento humano. 

 

Os países periféricos são os que tem baixo desenvolvimento econômico e baixo índice de qualidade 

de vida. Existem também os países semiperiféricos, que estão subindo, ascendendo, emergindo. 

  

O que seria então uma economia emergente? 

 

São países que apresentam um crescente avanço econômico, mas com um IDH baixo ou médio. É 

muito comum que os países emergentes tenham uma camada de desigualdade e concentração de renda 

elevada.  

 

A tríade do capitalismo no cenário de poder no mundo era composta por EUA, Europa e Ásia, sendo 

o grupo que mais influenciava as decisões mundiais. Esse bloco de poder cresceu e passou a ser denominado 

G7, composto por EUA, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Japão. Depois, ocorreu uma nova 

expansão e teve origem o G20, grupo formado pelas principais economias centrais, economias emergentes 

e países da União Europeia, cujas as vantagens para os países integrantes vão desde facilitação nas relações 

comerciais entre eles à criação de fóruns de discussão para a tomada de decisões conjuntas. 

  

O termo  foi criado em 1981, por Antoine Van Agtmael, economista que 

queria incentivar as sociedades financeiras a investir no mercado asiático, com forte crescimento nessa 

época. O sucesso desse primeiro investimento em mercados emergentes foi enorme e se confirmou durante 

toda a década de 80. Esses mercados eram mais rentáveis tanto a curto quanto a longo prazo. 

 

Esse sucesso atraiu a curiosidade dos economistas que se interessaram por dados e parâmetros reais da 

economia (como produção industrial, consumo interno, PIB, políticas econômicas) para estudar esses países 

economia emergente , 

portanto, não somente por seus aspectos financeiros, mas principalmente em suas dinâmicas e perspectivas 

de crescimento. As principais organizações financeiras internacionais (Banco Mundial e FMI) se utilizaram 

desse vocábulo, usando-o para países a torto e direito. Mas, a academia acabou por definir e precisar quais 

seriam as características necessárias para um país ter uma economia chamada emergente. As quatro principais 

seriam: 

 

 

• Renda intermediária: A renda por habitante teria de ser razoável, com seu valor situado entre o dos 

países menos avançados e o dos países ricos. Principalmente no que diz respeito ao poder de 

consumo. Por exemplo: a renda média da Índia é quatro vezes menor do que a de muitos outros 

países emergentes (principalmente no leste europeu), mas possui paridade no poder de compra que 

essa renda média possibilita. 

 

• Dinâmica de recuperação: O crescimento desses países recentemente elevou as economias 

emergentes a um nível próximo das já estabelecidas. Para isso, o crescimento do PIB deve ser 

superior, ou igual, à média internacional, durante os últimos dez anos. 
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• Transformações e abertura: No período recente, esses países conheceram transformações 

institucionais e estruturais que contribuíram para os inserir de uma maneira inédita na economia 

mundial. Essas economias realizam cada vez mais trocas com o resto do mundo, e se beneficiam de 

investimentos industriais e dos serviços de empresas multinacionais. Algumas, e aqui vamos lembrar 

das empreiteiras brasileiras, desenvolvem elas mesmas uma capacidade de investimento (ou têm 

auxilio governamental com empréstimos de juros subsidiados, como, de novo, no caso brasileiro) e 

atuam no estrangeiro, contribuindo de maneira ativa na globalização. 

 

• Potencial de crescimento: Tendo em vista o pequeno abismo que separa, ainda, o nível de vida dos 

países desenvolvidos dos países emergentes, a economia destes se beneficia de um potencial 

enorme de crescimento (principalmente pelo aumento da capacidade de consumo). Essa capacidade 

de produção e consumo, pouco a pouco, vai superando a dos países mais desenvolvidos. No final da 

década de 90 aconteceram várias crises econômicas que afetaram México, Rússia e até o Japão. 

Houve uma crise muito importante em 1999 nos EUA que alterou as referências de investimento a 

nível global, fazendo com que os mercados emergentes fossem vistos como um potencial 

significativo de crescimento e referência em investimento. 

 

A influência e os desafios atuais dos países emergentes 

 

O crescimento econômico possante é uma das principais armas de negociação dos países. Será que 

esse crescimento também não é perigoso, tanto para a estabilidade das relações econômicas internacionais, 

quanto para suas respectivas sociedades e para a natureza em geral? 

 

As relações dos países emergentes com os países já industrializados são intensas. O mundo 

globalizado implica no conceito de multipolaridade: o surgimento de outras potências. Houve um 

crescimento dos blocos de poder mundial de países emergentes que inclui a criação do G20, que são os 

países ricos junto com os emergentes, consolidando a multipolaridade do mundo atual. 

 

Ao mesmo tempo em que há uma interdependência bastante forte, grande parte pelo capital 

financeiro internacional e a globalização, há também uma desigualdade no que diz respeito aos 

armamentos e acesso à tecnologia. Os velhos centros industriais ainda concentram certos tipos de atividades, 

principalmente as de pesquisa tecnológica para patentes. Mesmo assim, vê-se crescer nos países 

emergentes, principalmente na Índia e na China, grandes investimentos na capacitação profissional e na 

construção de tecnopólos, buscando reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, Índia, Rússia e China possuem 

armamento nuclear, e suspeita-se que a África do Sul também, o que faz pender um pouco a balança. 

 

Os desafios principais desses países emergentes consistem em reverter esses ganhos políticos e 

econômicos para a população. Em praticamente todos esses países, os indicadores econômicos são 

excelentes, mas os sociais não. A qualidade de vida e o padrão de consumo dos países emergentes são bem 

inferiores aos dos países já industrializados. Isso leva, alguns especialistas acreditam, a uma crescente 

insatisfação popular e luta por direitos, que pode ser observada em todos esses países. Como os governos 

respondem a essa demanda interna fica em questão. Ao mesmo tempo, elevar o consumo da população 

residente ao mesmo patamar da população americana, por exemplo, vai exaurir os recursos naturais. Muitos 

ambientalistas se preocupam com essa emergência econômica, porque ela vem acompanhada de poluição, 

países emergentes, na iminência de desastres ambientais, teriam de frear seu crescimento? O clima, a 

natureza, os recursos e os desastres são novos debates e assuntos na geopolítica mundial, acompanhados 

pela ascensão dos emergentes. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O G-20, grupo composto pelos 20 países mais industrializados do mundo, vem discutindo alternativas 

energéticas que não sejam nocivas ao meio ambiente, sejam renováveis, tenham um custo acessível e 

que permita o desenvolvimento econômico. 
VIVER, aprender expandindo: conhecer, sobreviver e conviver: Ensino Médio. v. 1. São Paulo: Global, 2009.  

 



 

 
G

e
o

. 

No Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da 

biomassa tropical e utilizada como combustível nos veículos automotivos, é 

a) a cana de açúcar, utilizada na produção do álcool. 

b) o petróleo, utilizado na produção de energia nuclear. 

c) o xisto, utilizado na produção de energia termoelétrica. 

d) o urânio, utilizado na produção de energia geotérmica. 

e) o carvão mineral, utilizado na produção de energia eólica. 

 

  

2.  

 
 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 

esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 

mais clara ainda está em andamento. 

 

Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

e) aumento do protecionismo econômico 

 

 

3.  

 
 

Acerca de sua composição, é correto afirmar que o G20 reúne: 

a) apenas os países que integram o Conselho de Segurança da ONU. 

b) os países mais ricos do mundo e os principais emergentes. 

c) os países mais pobres do mundo, com economias dependentes. 

d) os países que recusam a intervenção do FMI. 

e) os países que não fazem parte de outros grupos, como o G8 e o BRIC. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo (EUA, Japão, 

Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais emergentes (Brasil, 

Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, 

México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e 

consulta. 

 ALLAN, R. Crise global. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010.  
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Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), termo criado em 2001 para referir-se aos países que  

a) apresentavam características econômicas promissoras para as décadas a partir dos anos 2000.  

b) possuem base tecnológica mais elevada.  

c) apresentavam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.  

d) apresentavam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.  

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. 

 

2. Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas 

continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros; na 

China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos 

representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. 

SCHILLER, D. Disponível em: www.diplomatique.org.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado).  
 

As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com o(a) 

a) subsídio industrial. 

b) hegemonia cultural. 

c) protecionismo dos mercados. 

d) desemprego tecnológico. 

e) segurança dos dados. 

 

3. Colhe o Brasil, após esforço continuo dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de 

sua inserção internacional. H  dois séculos formularam-se os pilares da política externa. Teve o país 

inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia 

britânica para o século americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, 

de Jos  Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se 

interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu, de Vargas aos 

militares, como ator responsável e previsível nas ações externas do Estado. A mudança de regime 

político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou.  

SARAIVA, J. F. S. O lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. Correio Braziliense, Brasília, 28 maio 2009 (adaptado).   
 

Sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, conclui-se que  

a) o Brasil  um país periférico na ordem mundial, devido as diferentes conjunturas de inserção 

internacional.  

b) as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios, no que tange aos temas do 

comércio internacional e dos países em desenvolvimento, são mínimas. 

c) as brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas 

para a criação de uma área de cooperação e associação integrada a seu entorno geográfico. 

d) os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas 

elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população. 

e) a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória 

própria, mesmo diante dos constrangimentos internacionais. 

 

4. A produção do espaço mundial resulta da expansão do modo de produção capitalista, que se 

intensifica com o processo de globalização da economia, expresso em transformações socioespaciais 

como: 

a) A descentralização espacial da riqueza, considerando que a globalização promoveu ainda mais a 

expansão do mundo capitalista. 

b) O desemprego estrutural que contribui para a deterioração das condições de trabalho tanto nos 

países subdesenvolvidos como nos países de economia pós-industrial. 

c) O crescimento do comércio mundial, de forma semelhante entre todos os países, em decorrência 

dos avanços tecnológicos informacionais. 

d) A reestruturação produtiva que contribui para uma nova espacialidade industrial descentralizando, 

assim, o processo de acumulação e reprodução do capital. 

e) A concentração espacial das indústrias, visando um maior controle sobre os processos produtivos 

e a comercialização dos produtos.  
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5. A crise econômica, na qual a Europa se encontra, suscita uma série de análises como a que segue: 

A crise por que passa a Europa é quase sempre apresentada em termos dos países que ganham ou 

perdem: quais Estados endividados foram lançados para a periferia, com uma correspondente perda 

Mas uma cisão demográfica potencialmente mais perigosa começa a se abrir na União Europeia: é a 

linha que divide não as nações individualmente, mas sim gerações inteiras. O novo estopim é o 

espectro do desemprego juvenil, que tem o potencial desestabilizador de colocar os europeus jovens 

inevitável de que as leis demográficas estão se voltando brutalmente contra os jovens.  
(Política Externa, março/abril/maio 2012.)   

Sobre a crise europeia, é correto afirmar: 

a) A crise envolve aquelas nações periféricas, de economias mais precárias, deixando de lado os 

demais países-membros da União Européia. 

b) As maiores consequências socioeconômicas dessa crise são vividas pelos alemães e ingleses. 

c) A crise colocará frente a frente os jovens, cujas perspectivas são pouco promissoras, e os idosos, 

que se beneficiam do Estado de bem-estar social. 

d) A crise envolve principalmente o futuro e tende a se transmitir para as próximas gerações, o que 

explica o fato de a maioria dos países da UE estabelecer leis para reduzir a natalidade. 

e) O desemprego juvenil é conjuntural e reflete a queda do nível de escolaridade em países como 

Noruega, Suécia e Finlândia. 

 

6. Flagrantes mostram roupas da Zara sendo fabricadas por escravos 

contratações completamente ilegais, trabalho infantil, condições degradantes, jornadas exaustivas de 

até 16h diárias e cerceamento de liberdade (seja pela cobrança e desconto irregular de dívidas dos 

salários, o truck system, seja pela proibição de deixar o local de trabalho sem prévia autorização). 

Apesar do clima de medo entre as vítimas, um dos trabalhadores explorados confirmou que só 

conseguia sair da casa com a autorização do dono da oficina, só concedida em casos urgentes, como 

quando levou seu filho ao médico (...) As vítimas libertadas pela fiscalização foram aliciadas na Bolívia 

e no Peru. (...) Em busca de melhores condições de vida, deixam os seus paí

 
(http://noticias.uol.com.br) 

 

O conteúdo da reportagem tem relação com a questão do trabalho no mundo contemporâneo e 

a) ocorre apenas em países subdesenvolvidos, fato que justifica a opção de instalação da empresa 

mencionada no Brasil. 

b) caracteriza a exploração de trabalhadores em condições desumanas, seja em países ricos ou 

 

c) tem se tornado cada vez menos frequente, pois o processo de Globalização tem permitido o 

combate desse fenômeno em todos os países do mundo. 

d) não ocorre na Europa e na América do Norte, regiões onde os imigrantes são tratados segundo o 

respeito às leis trabalhistas, em países cujos governos igualam o tratamento entre trabalhadores 

nativos e estrangeiros. 

e) envolve apenas trabalhadores estrangeiros em áreas urbanas do Brasil, não se verificando condições 

desse tipo de superexploração do trabalho nas áreas rurais. 

 

7. Uma forte expressão da economia global do mundo atual é a organização dos países em grupos. 

Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) O G8 é formado pelo tradicional grupo dos sete países mais ricos do planeta, mais a Rússia. 

(    ) O Grupo dos 20 (G-20) reúne os países mais industrializados e as principais potências emergentes 

do mundo e busca defender e inserir os países emergentes no cenário econômico mundial. 

(    ) Bric é a designação de quatro países emergentes  Brasil, Rússia, Indonésia e Coreia do Sul  que 

têm sua projeção econômica baseada no crescimento da produção agrícola. 

(    ) A União das Nações Sul-Americanas formada por todos os países da América Latina, com o objetivo 

principal de organizar um sistema de defesa militar para proteger os países-membros. 
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A resposta correta corresponde à opção 

a) V, V, F, V 

b) V, F, V, F 

c) F, V, V, F 

d) V, V, F, F 

e) F, V, V, V 

 

8. Com o fim da Guerra Fria e com o avanço do processo de globalização, um conjunto de 

transformações vem ocorrendo nas estruturas de poder mundial. Como reflexo desse processo, 

algumas organizações internacionais criadas no pós-guerra, como a ONU, o FMI e o BIRD, vêm 

perdendo importância, enquanto outras parecem adquirir maior peso na definição das grandes 

questões mundiais, como o G-8, o G-20, a OMC e a OCDE. Sobre essas novas organizações, é correta 

a seguinte opção. 

a) O G-8 é o grupo formado pelas sete economias mais ricas do mundo desenvolvido: Estados Unidos, 

Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá, acrescido da Rússia. Teve um papel 

importante na discussão de medidas para o enfrentamento da recente crise econômica mundial. 

b) O G-20 é o grupo das nações mais pobres do mundo, que exibem os piores indicadores 

econômicos e sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o endividamento 

externo, a concentração mundial da riqueza e a fome. 

c) A OMC (Organização Mundial do Comércio), formada por cerca de 15 nações, tem tido um papel 

fundamental na supervisão dos acordos comerciais, na defesa do livre-comércio e na mediação de 

conflitos comerciais entre os países signatários. 

d) A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), é formada por EUA e 

Rússia, responsáveis por mais da metade da economia mundial. Busca promover políticas que 

assegurem o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida nos países-membros e a 

liberalização do comércio. 

e) O O G-20 é o grupo das nações emergentes, que exibem os melhores indicadores econômicos mas 

os piores indicadores sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o 

endividamento externo. 

 

9. Sobre o Grupo dos 20 ou G-20, assinale a alternativa correta. 

a) É um grupo coeso em suas políticas econômicas internas, em que cada membro contribui 

financeiramente para um Fundo Monetário Internacional para salvaguardar os interesses das 

empresas multinacionais. Os países membros praticam uma ajuda humanitária aos países pobres 

vitimados por guerras civis, violências étnicas e catástrofes naturais, através de recursos do Fundo 

Monetário e de instituições financeiras privadas. 

b) É uma aliança militar das nações capitalistas ocidentais mais desenvolvidas, formada para combater 

ameaçam a hegemonia das empresas capitalistas, a estabilidade política internacional e a soberania 

sobre as reservas energéticas mundiais. 

c) É um fórum de discussões políticas e econômicas dos países que controlam a macroeconomia 

global, formado para combater a crise financeira mundial ocorrida no final de 2008. O G-20 forma 

um bloco político-econômico constituído por países com as mesmas características 

socioeconômicas, objetivando ampliar o ciclo de reprodução do capital em escala regional. 

d) É um grupo de países, criado no final da década de 1990, com o objetivo de superar as sucessivas 

crises financeiras geradas pela economia global. Visa a favorecer a concertação internacional, 

integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o peso econômico crescente 

dos países membros. O grupo reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, 

que juntas compreendem 85% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio mundial e 

dois terços da população mundial. 

e) É uma organização pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de discutir 

e desenvolver políticas de promoção do crescimento sustentado da economia global. Entre os 

acordos estabelecidos pela organização estão: a eliminação de restrições no movimento de capital 

internacional; a desregulação das economias nacionais; a criação de um clima de negócios 

favorável ao investimento estrangeiro direto e a promoção da estabilidade financeira internacional. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Mauricio Macri não é o responsável por ter conseguido a presidência do G-20 para seu país. É algo que foi 

decidido há muitos anos e de forma rotativa. Mas coube a ele esse momento único para a política externa de 

um país como a Argentina, e quer usá-lo a fundo. O presidente organizou um grande evento para comemorar 

o início do mandato argentino, que terminará em uma cúpula de presidentes em novembro de 2018, 

-americano a presidir 

este organismo central e prometeu usá-lo para colocar seu país no primeiro nível mundial e o foco do planeta 

sobre a América Latina.  

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/30/internacional/1512060535_045828.html. Acesso em: 22 de jan 2018. 

 

Discorra sobre a importância político e econômica para a América Latina ter um país latino-americano 

presidindo o G20.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/30/internacional/1512060535_045828.html
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

Os países do G20, mais importantes economias mundiais, tem apresentado uma preocupação em 

investir em novas fontes de energia, em especial as consideradas limpas, isso porque o crescimento 

econômico passa pelo crescimento da produção, o que demanda fontes energéticas. Neste sentido, 

O Brasil tem investido na produção de etanol a base de cana de açúcar para a garantia de 

abastecimento do setor automotivo.  

 

2. b 

A nova ordem geopolítica mundial difere da ordem geopolítica vigente durante a Guerra Fria, sendo 

marcada pelo maior número de países que se constituem como polos de poder e que possuem peso 

crescente nas decisões mundiais. A formação do G-20 aponta para essa configuração do poder global 

contemporâneo, que não está mais restrita a um pequeno grupo de grandes países desenvolvidos, 

como no passado. 

 

3. b 

É abordada a composição do G20, grupo formado pelas principais economias, países da União 

Europeia e países emergentes. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

O G20, é um grupo composto pelas maiores economias mundiais, pelos países da União Europeia e 

pelos principais países emergentes, dentre estes os que formam o BRICS. Criado em 2001 pelo 

rmo foi muito utilizado por 

cientistas políticos até que se tornou de fato um agrupamento entres estes países considerados 

economicamente promissores para as décadas seguintes devido ao crescimento de suas economias. 

 

2. e 

As relações entre os países que compõem o G20 nem sempre são amistosas, a exemplo do ocorrido 

em 2013, com a repercussão do caso envolvendo Edward Snowden, que denunciou programas de 

espionagem realizados pela Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos. A denúncia 

gerou preocupação em vários governos em relação aos vazamentos de dados sigilosos de seus países. 

 

3. e 

Apesar de estar inserido em diversos arranjos geopolíticos e econômicos, tais como o G20 e o BRICS, 

o Brasil, assim como outros países, mantém a sua capacidade decisória própria frente às decisões 

internacionais, buscando geralmente de forma amistosa o diálogo como forma de resolução dos 

impasses.  

 

4. b 

A Globalização representa a etapa mais evoluída do sistema capitalista e acarretou diversos impactos 

socioespaciais, tais como o desemprego estrutural, que atinge países desenvolvidos e em 

desenvolvimento através da modernização tecnológica da produção se desdobrando assim em 

problemas como a terciarização da economia. 
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5. c 

A crise demográfica existente na Europa consiste no descompasso entre a queda da natalidade e 

aumento da expectativa de vida o que gera uma grande preocupação acerca do futuro previdenciário, 

principalmente nos países europeus atingidos pela crise de 2008 e que assumem uma postura de suprir 

os benefícios sociais. 

 

6. b 

Trata-se de um dos desdobramentos negativos da Globalização que preconiza a flexibilização 

trabalhista e em casos extremos impulsiona a existência de quadros trabalhistas como o apresentado 

no texto.  

 

7. d 

As duas últimas afirmativas estão incorretas pois a terceira e a quarta, respectivamente, atribui ao setor 

primário o crescimento econômico dos países emergentes, quando na verdade deve-se ao 

crescimento do setor secundário e do setor terciário, e o objetivo da UNASUL - União das Nações Sul-

Americanas  não é defesa militar mas sim integração econômica, social, cultural e política entre os 

países membros. 

 

8. a 

A sigla G8 refere-se ao grupo dos 8 países mais ricos e influentes do mundo. Antes chamado de G8 a 

sigla alterou-se com a inserção da Rússia em 1998. Estes países possuem economias consolidadas e 

força política exercem deste modo grande influência nas instituições e organizações mundiais. As 

discussões nas quais este grupo se insere apontam temas como a globalização, abertura de mercados, 

problemas ambientais, ajudas financeiras para economias em crise, e outros. 

 

9. d 

São destacadas as características do G20 concernente à questão econômica. 

 

Questão Contexto  

 

A presidência do G20 ao ser ocupada pela Argentina permitirá ao país se tornar a voz "da América do Sul" 

para impulsionar o desenvolvimento de mais igualdade de oportunidades na região já que o grupo composto 

pelas principais potencias econômicas consolidadas e emergentes foi criado visando encontrar soluções aos 

problemas comuns entre si e de interesse mundial. Isto contribui para a possibilidade de formação de alianças 

políticas e econômicas ao verem a América Latina como uma região de potencial crescimento. 
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RESUMO   
 

 

Nesse material nós dividiremos os temas das aulas em três aspectos: político, social e econômico. 

Assim, além de ser o método usado pela historiografia nas grandes universidades do país, fica mais fácil de 

entender a proposta da aula. 

 

A revolução industrial foi uma série de avanços técnicos que permitiu a invenção e a aplicação das 

máquinas a partir do no século XVIII, esses avanços começaram com a invenção da máquina a vapor pelo 

escocês James Watt em 1765, essa invenção revolucionária mudou a vida e o modus operandi do mundo para 

sempre a começar pelo fim do artesanato, o modo de produção mais comum anteriormente. 

 

O pioneirismo inglês na atividade industrial foi precedido pela existência de uma classe burguesa 

comercial já existente, surgimento dessa classe foi graças ao livre mercado praticado há muito tempo na 

Inglaterra. 

 

SOCIAL 

 

No aspecto social da revolução industrial podemos evidenciar o surgimento da massa operária nos 

centros urbanos pela Europa, principalmente na Inglaterra e França, onde já havia acontecido um êxodo rural 

e existia um modelo de produção muito parecido com o que estava por vir, o modelo das manufaturas que 

eram gigantescos galpões lotados de artesãos. 

 

Conferimos nesse período a ascensão de duas classes sociais principais, as burguesias industriais, que 

eram praticamente os mesmos burgueses que já investiam seu capital no comércio e os operários, que era 

formada de antigos artesãos urbanos que perderam seus clientes para as máquinas e camponeses que foram 

expulsos do campo pelos grandes latifúndios, no caso da Inglaterra pelos cercamentos. 

 

Não havia direitos ou legislações que regulamentassem as relações entre patrões e operários, assim, 

a maioria dos patrões não ofereciam condições de trabalho satisfatórias, muitas vezes as jornadas passavam 

de doze horas por dia e os salários eram baixíssimos (mais baixos ainda para mulheres e crianças) e podiam 

se encontrar crianças em idade escolar na linha de produção, deixando os operários em condições miseráveis 

nas periferias das cidades industriais. 

 

Por isso os operários se organizavam em associações e sindicatos mais tarde para reivindicar seus 

interesses e organizar ações para pressionar o patronato a melhorar suas condições de trabalho e 

remuneração, as táticas eram mais comumente as de protestos e greves. Alguns movimentos tomaram ações 

mais diretas contra os abusos dos patrões como o Ludismo, movimento inglês de 1811 á 1812 que quebrava as 

máquinas das indústrias contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, o movimento atingiu 

seu auge quando em 1812 o condado de York processou sessenta e quatro pessoas por destruírem uma fábrica 

na região em abril de 1812 (com treze condenações a morte e duas deportações para as colônias), o 

movimento perdeu força com a organização dos sindicatos.  

 

lideraram o movimento que lutava pelo sufrágio universal masculino, de melhores salários e condições de 

trabalho e a representação operária no parlamento, estes organizaram uma marcha em 1848 que mesmo não 

tendo atingido as expectativas de adesão ganhou apoio no parlamento, contudo o movimento enfraqueceu 

antes da conquista do voto e da representação parlamentar dos operários, ainda sim estes conseguiram impor 

outras reinvindicações como a lei de proteção infantil em 1832, lei de imprensa em 1836, a reforma do código 

penal em 1837 , a suspensão da lei dos cereais, a lei permitindo as associações políticas e a jornada de trabalho 

de 10 horas. 
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O movimento operário não era muito bem visto pelas autoridades que estavam mais alinhados com 

os interesses burgueses, e reprimia fortemente quaisquer agitações sociais, muitos trabalhadores e 

trabalhadoras morreram em confrontos com a polícia. 

 

A política durante o século no século XVIII e XIX foi a grande incentivadora da indústria, em 

praticamente todos os países houve esse pensamento, como no Japão do final do século XIX que construía 

e equipava fábricas e depois as vendia para as famílias ricas. 

 

Na Inglaterra os políticos também davam incentivos fiscais à recém-criada classe da burguesia 

industrial, além de incentivar a educação e a pesquisa científica no país, assim, incentivavam a atividade 

industrial se desenvolviam as melhorias dessa atividade. 

 

A revolução industrial não foi espalhada para todos os países ao mesmo tempo, em alguns países 

como na Alemanha, Itália e Rússia as maquinas chegaram depois da metade do século XIX, isso aconteceu 

por fatores políticos em geral, Alemanha e Itália estavam divididas em pequenos principados, somente depois 

da unificação dessas (Alemanha 1871 e Itália 1870). 

 

No Brasil, as primeiras indústrias foram se fixar no Brasil majoritariamente no fim do século XIX, por 

incentivo de D. Pedro II e o Barão de Mauá, porém as indústrias cresceram mesmo no século XX, 

principalmente nos períodos das grandes guerras para substituir a falta de produtos vindos da Europa. O 

movimento operário se solidificou mais no século XX, quando os imigrantes trouxeram as ideias comunistas, 

socialistas e anarquistas. Esse movimento operário organizou a Greve Geral de 1917 após a morte de um 

sapateiro espanhol, a greve foi tão violenta que os bairros do Brás e Mooca (tradicionalmente operários) 

ficaram sob o controle dos grevistas e o governo do estado se mudou provisoriamente para São José dos 

Campos. 

 

 

ECONÔMICO 

 

Os Estados nessa época, principalmente o inglês, incentivavam o crescimento das indústrias e do 

comércio. Porém, os Estados não davam assistência suficiente aos mais pobres, deixando assim várias pessoas 

na miséria um fato que exemplifica esse cenário foi o corte das assistências sociais aos mais pobres, pois estes 

acreditavam que isso incentivaria a vagabundagem, não precisamos citar que as consequências foram 

catastróficas. 

Muitos teóricos da época defendiam a visões sobre política e economia que viriam a compor o 

liberalismo econômico.  

 

riqueza das nações, defendia também a auto regulação do mercado e não intervenção estatal, apesar de ter 

escrito suas ideias no fim do século XVIII suas diretrizes foram adotadas pelo Estado britânico na segunda 

metade do século XIX, um exemplo da sua adoção foi o fim da Lei dos Cereais em 1840, medida protecionista 

britânica que taxava os preços dos cerais importados, sua queda seguia o preceito de não intervenção no 

mercado. 

 

Podemos falar de Thomas Malthus que afirmava que crescimento da população era culpa dos pobres 

que tinham muitos filhos, não tendo condição de alimenta-los, portanto os pobres eram os responsáveis pela 

geração de mais pobreza. Assim Malthus era contra a distribuição de renda, pensava que os ricos eram os 

únicos responsáveis pelo enriquecimento cultural e científico  dos países, portanto era errado cobrar 

impostos dos ricos para auxilio social.  

 

FASES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A era das máquinas não se desenvolveu de modo homogêneo pelo mundo, esta teve várias fazes de 

desenvolvimento: 

Chamamos de primeira revolução industrial a fase que começa nos século XVIII com a invenção da 

máquina a vapor, trouxe o trem e o navio com motores a vapor para suprir as necessidades logísticas, usava 

o carvão mineral e vegetal como forma de combustível para as caldeiras e o minério de ferro como matéria 

prima. Se espalhou pela Inglaterra e França inicialmente.  
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A segunda fase aconteceu em meados do século XIX, com a invenção dos motores a combustão, a 

matriz energética descoberta nessa fase foi o petróleo possibilitando a invenção do avião e do carro, teve 

início nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa, principalmente na Itália, Alemanha, Bélgica, Rússia, 

Japão e Brasil. A eletricidade começava a ser utilizada e o destaque dessa fase foi para as comunicações com 

a invenção do rádio, telegrafo e cinema. O aço era a matéria prima da vez, contribuindo para o avanço dos 

transportes principalmente como a construção de pontes e ferrovias mais resistentes, mais tarde já no século 

XX podemos citar o uso dos derivados do petróleo como o plástico.  A demanda por mais produtos exigia 

uma maior eficiência na fabricação, assim criaram-se métodos como o fordismo e o toyotismo para serem 

aplicados nas linhas de produção e assim aumentar a eficiência. 

 

A terceira e atual fase, iniciou-se na segunda metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial 

nos Estados Unidos, a energia que emergia na época era a nuclear, a principal revolução dessa fase foi o 

início do uso da informática e internet pelos governos e indústrias e depois o uso pessoal, vemos a 

consolidação do capitalismo e felizmente um grande avanço no mundo das legislações trabalhistas, mais 

recentemente temos o avanço das biotecnologias, a consolidação das comunicações provocaram a 

globalização, podemos citar também os avanços na área ambiental e da saúde. Nesta fase se consolida o 

modelo industrial e capitalista por todo o mundo. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A expressão Revolução Industrial foi difundida a partir de 1845 por Engels, para designar o conjunto de 

transformações técnicas e econômicas que caracterizaram a substituição da energia física pela energia 

mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, no processo de produção 

capitalista.   

 

Sobre a Revolução Industrial é correto afirmar:  

a) o êxodo rural pode ser considerado um dos fatores de seu desenvolvimento, porque a população 

expulsa das cidades passou a concentrar-se no campo.  

b) destaca-se, no plano social, o aumento da longevidade, isto é, as pessoas viviam mais tempo.  

c) o desenvolvimento da indústria, por meio do uso de máquinas, provocou a formação de feiras e 

corporações. 

d) um dos seus fatores positivos está no fato de o catolicismo condenar o lucro e o trabalho.  

e) destaca-se, no plano econômico, a elevada taxa de juros, o que dificultava conseguir capital para 

o desenvolvimento da economia.  

 

2. A Revolução Industrial, até o início do século XIX, ficou restrita à Inglaterra; numa segunda etapa se 

espalhou por todo o continente europeu, atingindo a América e a Ásia. Considerando que cada país 

apresentou uma forma distinta da industrialização, marque a alternativa correta.  

a) Alemanha / 1870: após a unificação, a Alemanha passou por um rápido processo de 

desenvolvimento industrial, caracterizado pela livre concorrência e pela pequena interferência do 

Estado na economia.  

b) Rússia / 1890: o financiamento da industrialização russa foi conseguido através de capitais 

franceses. Esse modelo de desenvolvimento industrial fez com que a burguesia russa não tivesse 

força política e possibilitou a concentração operária em algumas poucas cidades.  

c) Estados Unidos 1840 / 1860: após a Guerra de Secessão a industrialização americana ganhou forte 

impulso. Os estados sulistas rapidamente se industrializaram, chegando, no início do século XX, a 

competir com os estados do norte, principalmente na produção do aço.  

d) Itália / 1870: a industrialização italiana tem seu início com a unificação do país: as regiões ao sul da 

península itálica são as que mais se desenvolvem, aproveitando suas condições geográficas 

privilegiadas para o acesso aos mercados do norte da África.  

e) Bélgica / 1830: apesar de ser um país pequeno e com poucos recursos naturais, a Bélgica realizou 

uma industrialização bem-  
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3. No século XVIII, enquanto a Europa Continental era abalada por guerras constantes, na Grã-Bretanha, 

a burguesia - camada social que dominava o Parlamento - não era onerada por impostos muito pesados 

e:  

a) Negava ao estado o direito de intervir diretamente na economia, reservando-lhe, entretanto, o 

papel de incentivador dos setores que o capital particular não tinha condições de desenvolver.  

b) Propunha reformas que buscavam conciliar a autoridade absoluta do monarca com as propostas 

de liberdade. 

c) Financiava a instalação de organizações militares, que internamente garantiam a força repressiva e 

fiscalizadora necessária ao Estado. 

d) Procurava abrandar os vínculos coloniais, a fim de garantir o pleno cumprimento do pacto colonial.  

e) Desenvolvera condições de acumular capitais mais rapidamente, o que lhe permitiu investir em 

inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. 

 

4. Sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na 

Inglaterra, ao longo do século XIX, é correto afirmar que:  

a) durante esse período o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, 

criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores;  

b) a exploração do trabalho infantil fez crescer os índices de mortalidade, provocando a diminuição 

da população;  

c) o Estado inglês teve uma participação importante nessa transformação, atuando como regulador 

do processo econômico;  

d) grande parte da população rural dos principais países europeus se deslocou para as áreas coloniais, 

constituindo, assim, um grande mercado consumidor externo para as nascentes indústrias 

europeias;  

e) a presença do trabalho feminino na fábrica permitiu a afirmação da mulher na sociedade europeia 

do século XIX. 

 

5. Com pequenas exceções, as principais invenções técnicas da primeira fase industrial não exigiram 

conhecimento científico muito avançado. A partir da metade do século XIX, as coisas se modificaram. 

O telégrafo estava ligado bem de perto à ciência acadêmica. As tintas artificiais da indústria, um triunfo 

de síntese de massa química, nasceram de um laboratório de uma fábrica. Como testemunham as 

novelas de Júlio Verne (1828-1905), o professor tornou-se uma figura industrial mais importante do que 

nunca: não foi ao grande Louis Pasteur (1822-1895) que os produtores de vinho na França foram 

procurar para resolver um difícil problema?  
(Eric J. Hobsbawm. A era do capital, 1977. Adaptado.)  

 

No entender do historiador, as invenções de tecnologia industrial, a partir da segunda metade do 

século XIX, derivaram da  

a) sabedoria no uso das máquinas adquirida pela massa dos operários.  

b) atividade de pesquisadores, com formação científica, em laboratórios.  

c) preocupação dos Estados em formar trabalhadores especializados.  

d) expansão do número de empresas controladas pelos sindicatos.  

e) abundância de matérias-primas nas nações industrializadas. 

 

6. Na revolução industrial, o pioneirismo inglês resultou de uma série de fatores, entre os quais sua 

hegemonia marítimo-comercial. A centralização dessa hegemonia ficou evidente quanto a Inglaterra 

adotou a seguinte medida:  

a) decretou os Atos de Navegação.  

b) extinguiu o tráfico de escravos negros.  

c) assinou o Tratado de Methuen com Portugal.  

d) abriu os portos chineses aos navios ingleses.  

e) redefiniu o comércio com o Oriente pela Paz da Haia. 
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EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

 

 

1. -nos artigos mais baratos que os nossos, será 

provavelmente a causa que nos obrigará a inventar processos e máquinas que nos permitem produzir 

com menos mão-de-  
(Documento inglês anônimo de 1701.)   

 

Este documento parece profético, já que precede de muitas décadas o início da Revolução Industrial 

britânica. Ele permite refletir sobre uma das pré-condições que contribuíram para que se 

desencadeasse a Revolução Industrial na Inglaterra.  Tal pré-condição foi:   

 

a) a expansão do comércio exterior britânico, que tornava necessário enfrentar a competição com 

produções manufatureiras locais para preservar o papel da Inglaterra no abastecimento de 

mercados mundiais e de seu próprio mercado interno.  

b) a redução dos custos da produção industrial pela introdução de novos métodos e máquinas, o que 

permite elevar o nível de vida das classes populares britânicas, através do aumento significativo de 

seus salários.  

c) o orgulho nacional inglês, o qual não podia suportar o fato de que, antes da Revolução Industrial, 

asiáticos, que considerava inferiores, pudessem produzir manufaturados melhores e mais baratos 

que os seus.  

d) o fato de que os donos de manufaturas na Inglaterra, que há muito desejavam introduzir novas 

técnicas e métodos de produção, usassem o pretexto da superioridade da produção oriental para 

convencer o governo.  

e) o fato de que os comerciantes da Índia abriam lojas em Londres e vendiam mais barato que seus 

colegas britânicos, os quais então buscaram na industrialização o meio de retomar a iniciativa. 

 

2. Identifique, entre as afirmativas abaixo, a que se refere a consequências da Revolução Industrial:  

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo 

urbano.  

b) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante.  

c) Declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas.  

d) 

 

e) Manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

 

3. Apesar de alguns de seus aspectos fundamentais terem surgido anteriormente, a Revolução Industrial 

desenvolve-se, principalmente, no século XIX. Na Inglaterra e também no nordeste dos Estados 

Unidos, na futura Alemanha e na França, as atividades econômicas mudam.  

 

Assinale a alternativa que contém o aspecto da atividade econômica da Revolução Industrial ao qual 

correspondem as seguintes características: fabricação em série, fabricação a custo menor e fabricação 

em grande quantidade.  

a) Desenvolvimento do comércio.  

b) Crescimento da produção manufatureira.  

c) Exploração dos recursos naturais.  

d) Desenvolvimento do transporte.  

e) Importação dos produtos manufaturados das colônias. 
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4. Assinale a opção que apresenta considerações sobre a real importância da Revolução Industrial na vida 

e na história do homem.  

a) A Revolução Industrial foi um fenômeno puramente inglês, não provocando mudanças em outras 

nações. Desse modo, a Inglaterra transformou-se numa potência hegemônica, desfrutando 

padrões de vida inacessíveis ao resto do mundo.  

b) Os novos recursos disponíveis após a Revolução Industrial não melhoraram as condições da vida 

urbana. Diante dessa nova tecnologia, o homem preferiu voltar a viver no campo.  

c) Novos recursos de conforto derivaram-se das mudanças produzidas pela Revolução Industrial do 

século XVIII, pois, foi a partir de então, que as inovações tecnológicas passaram a ter aplicações 

na vida do homem, promovendo, no entanto, situações que acentuaram as desigualdades sociais.  

d) A Revolução Industrial estimulou o ideal socialista da propriedade privada, tornando a vida do 

homem uma constante busca de riqueza e de igualdade social e política.  

e) Mais luxo e conforto seriam dois resultados diretos da apropriação social das inovações 

tecnológicas derivadas da Revolução Industrial e da idéia de progresso. A História, entretanto, 

demonstrou que nem mesmo a burguesia industrial conseguiu tirar proveito dessas comodidades, 

por serem incompatíveis com os valores liberais.  

 

5.  as 

cidades, para se estabelecer no campo. Em vez de fazer os camponeses trabalharem para eles em suas 

próprias casas, na chamada estação morta, os empresários manufatureiros os reuniam em grandes 

oficinas e lhes impunham uma nova divisão técnica do trabalho. Ao fazer isso, estes capitalistas 

disciplinado e coordena  
(SINGER, Paul. A Formação da Classe Operária. Campinas: Editora da UNICAMP. 1985, p. 14)  

 

Tomando como referência a leitura do texto em questão, assinale a alternativa compatível com o seu 

conteúdo. 

a) Revolução Socialista Russa.  

b) Revolução Industrial na Europa.  

c) Revolução Intelectual Iluminista.  

d) Instalação do Sistema de Corporações de Ofício.  

e) Revolução Comercial na Europa. 

 

6. A Revolução Industrial revelou-se como um dos mais significativos eventos tecnológicos realizados 

pelo homem. Entretanto, o custo social foi enorme, principalmente no que diz respeito ao aumento 

dos índices de desemprego, provocado pela utilização de novas máquinas que substituíram o trabalho 

de milhares de trabalhadores. Nos tempos atuais, fenômeno semelhante ocorre, implicando na 

necessidade de redimensionamento no mercado de trabalho.  

ponte a alternativa que, do ponto de vista da utilização de tecnologia de ponta, melhor representa a 

atual revolução no mercado de trabalho.  

a) A recorrência à rede mundial de computadores encurtou incomensuravelmente as distâncias 

 

b) Qualquer atividade desempenhada pelos seres humanos pode ser realizada pelo computador.  

c) A navegação na Internet provocou o naufrágio de muitos casamentos.  

d) Em um futuro próximo, os gerentes das instituições financeiras serão computadores.  

e) O consumidor virtual não é incomodado por eventuais problemas cotidianos e reais, mas perde 

muito em sociabilização. 

 

7. A Primeira Revolução Industrial caracterizou-se pela utilização, em larga escala, das seguintes matérias 

primas e fontes de energia:  

a) carvão, ferro e energia elétrica  

b) carvão, aço e vapor  

c) carvão, ferro e vapor  

d) petróleo, ferro e vapor  

e) petróleo, aço e energia elétrica 
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8. 
da Inglaterra organizaram um império comercial de extrema eficácia e um sistema de dominação de 

classes q  

HILL, Chistopher. O mundo de Ponta-Cabeça. São Paulo, Cia. Das Letras, 1987. p. 366.  

 

No trecho acima, o autor indica a importância da Revolução Gloriosa de 1688 para a Inglaterra, já que:  

a) forneceu as condições para a eliminação da escravidão no campo.  

b) favoreceu o enfraquecimento da burguesia voltada para a atividade comercial.  

c) criou as condições para o desenvolvimento industrial.  

d) conduziu ao fortalecimento da nobreza terra tenente.  

e) evitou o crescimento do operariado 

 

9. A questão abaixo se refere à Revolução Industrial inglesa. Assinale a alternativa correta:  

a) A modernização da agricultura, fenômeno que vinha se processando na Inglaterra desde o início 

do século XVII, contribuiu bastante para o sucesso da industrialização.  

b) A Inglaterra precisou superar sua crônica carência de recursos energéticos através de importações 

maciças.  

c) No início da industrialização, o mercado externo pouco contou em termos de absorção da 

produção.  

d) O capital necessário para a instalação das primeiras indústrias era tão vultoso que se tornou 

imprescindível a ajuda do Estado.  

e) O primeiro setor a constituir uma grande rede de indústrias foi o siderúrgico. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

A revolução industrial criou o operariado, não que antes das máquinas não existissem classes trabalhadores, 

no entanto o operariado como se conhece hoje foi criado pela revolução industrial. Estes operários eram 

explorados sem nenhuma discriminação, expostos a jornadas exaustivas nas fábricas e a condições miseráveis 

de vida nas suas casas, estes não eram representados na política o que os deixava mais vulneráveis ainda aos 

mandos e desmandos da burguesia industrial que dominava a política na Inglaterra. 

 

a) Compare as condições de vida e trabalho dos servos medievais e dos operários urbanos modernos. 

b) Cite dois movimentos operários da Inglaterra industrial. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b  

A longevidade aumentada foi uma consequência do avanço das tecnologias e da maior facilidade do 

consumo a longo prazo. 

 

2. b 

A Rússia pré-revolucionária detinha somente investimentos estrangeiros, o que a fazia uma nação na 

maior parte agrícola e atrasada em relação ao resto da Europa. 

 

3. e 

A burguesia inglesa acumulou renda com o comércio colonial, tráfico de escravos e com o corso. Assim 

estes que já haviam se consolidado no poder puderam investir na indústria. 

 

4. a 

A consolidação do modo industrial de produção formou uma imensa massa de proletários que sofria nas 

periferias das grandes cidades em condições deploráveis de vida. 

 

5. b 

Na segunda fase da revolução industrial as universidades e laboratórios foram tão importantes quanto as 

fábricas devido as inúmeras pesquisas influenciadas pelo mercado. 

 

6. a 

Os atos de navegação e o investimento no setor naval promovido por Oliver Crowell foi o início da 

hegemonia inglesa. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

A hegemonia dos ingleses no mundo começou graças á essas pré-condições citadas, sendo uma delas 

os Atos de Navegação de Crowell. 

 

2. b 

A revolução industrial incentivou a divisão do trabalho aumentando a produção junto com as maquinas, 

e isso consolidou a última fase do capitalismo.  

 

3. b 

O crescimento das manufaturas deu condições a um barateamento e aumento da produção. 

 

4. c 

O desenvolvimento da tecnologia sob o regime capitalista promoveu uma melhora de conforto para as 

pessoas que podiam arcar com a compra e a manutenção desse conforto, enquanto milhares de 

operários continuavam nas mesmas condições. 

 

5. b 

O modelo descrito possibilitou um aumento nos ganhos dos mestres artesãos criando o modelo que seria 

aplicado nas fábricas. 
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6. a 

A revolução das comunicações foi a revolução industrial do mundo contemporâneo mudando os padrões 

do trabalho, ameaçando categorias como os carteiros por exemplo. 

 

7. c 

A revolução industrial promoveu inovações baseadas nas matérias primas abundantes na Europa. 

 

8. c 

O monopólio real do absolutismo não influenciava a criação de novas tecnologias como a máquina a 

vapor, já que não havia concorrência comercial para tanto. 

 

9. a 

O

agropecuária, por isso a modernização dos campos e os cercamentos foi importante para a revolução 

industrial. 

 

Questão Contexto 

 

a) Os servos e operários da primeira revolução industrial tinham coisas em comum como a exploração do 

seu trabalho sem uma justa remuneração, podemos citar também o fato da família inteira trabalhar muitas 

vezes na mesma fábrica. A principal diferença entre os dois (além da clara ocupação e ambiente) é a 

liberdade do operário que não estava ligado a terra ou a um superior da classe dominante, ainda sim o 

operário era colocado pelo sistema como dependente do burguês por causa do mísero salário. 

b) Podemos citar o Cartismo, que foi um movimento que buscava uma representação do operário no 

parlamento além de melhores condições de trabalho garantidas por lei, outro movimento é o Ludismo, 

o primitivo movimento operário destruía as máquinas das fábricas já que estas tiraram o emprego de 

milhares de operários, a destruição das máquinas na visão dos ludistas era uma libertação do homem. 
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Revolução Inglesa 
26 

mar 

 

 

RESUMO   
 

 

A primeira das revoluções burguesas lançou bases para todas as revoltas por vir, a classe ascendente durante 

a dinastia dos Tudors varreu o absolutismo dos monarcas que não lhes favorecia para longe da ilha e 

estabeleceu direitos para os cidadãos e limites ao poder do rei, que agora submetia-se ao parlamento. 

 

Social 

 

Os burgueses ingleses que durante a dinastia dos Tudors enriqueceram por meio dos cercamentos de terras 

tiradas dos camponeses para a pecuária de ovelhas para a obtenção de lã, foi fortemente atacada pelos Stuart 

e pela Câmara dos Lordes que tentava controlar o grupo.  

 

Esse foi o estopim para os conflitos armados, no entanto essas posições transpassam os aspectos políticos e 

caiam em aspectos religiosos e culturais, os burgueses adeptos do puritanismo (o calvinismo inglês) tinham 

os ideais com base no acúmulo de capital e no trabalho estavam profundamente incomodados pelos 

privilégios e poderes excessivos dos nobres Anglicanos. 

 

Do lado nobre da trincheira era defendido o status quo, ou seja, os privilégios e os abusos de poder do rei 

que era parte da filosofia anglicana que aceitava o direito divino do rei e da nobreza de receber os privilégios. 

Mas o modo de obter renda era o ponto principal dos conflitos, já que a burguesia puritana tinha a lógica do 

trabalho e a nobreza anglicana tinha a lógica do direito de nascença. 

 

Político 

 

As ações políticas foram talvez o palco principal da revolução inglesa, a deposição de um rei despótico e 

intolerante com a diferença religiosa foi a primeira ação do tipo na Europa, sendo que outras nações 

seguiriam o exemplo mais tarde como a França. Mesmo que depois o líder burguês Oliver Crowell tenha se 

mostrado despótico ele gozava de grande popularidade e agradara a classe que o colocou no poder com os 

Atos de Navegação tendo em vista que grande parte dos burgueses tinha sua renda advinda do comércio. 

 

Ainda sobre a ação burguesa, não se pode negar que estes conseguiram alcançar os seus objetivos com a 

organização de um exército que em suas linhas contava com as camadas populares, os Diggers (partidários 

da reforma agrária) e os Levellers (partidários da igualdade entre os homens) clamavam por mudanças que 

mesmo beneficiando principalmente os burgueses ajudavam as camadas pobres da sociedade, 

principalmente os Diggers da reforma agrária, já que muitos pequenos fazendeiros haviam perdido suas terras 

nos cercamentos feito pelos Tudors. 

 

Porém diferentemente das revoluções seguintes como as emancipações da América Espanhola e a Revolução 

Francesa, os ingleses terminaram suas mudanças com um acordo entre as classes contra o absolutismo e em 

prol dos direitos dos cidadãos, a Bill Of Rigths mesmo sendo uma carta redigida pelo setor burguês do 

parlamento contemplava o anseio da nobreza de se manter no poder, limitava o poder dos nobres como 

queriam os burgueses e consolidava a igualdade perante a lei como queriam os pobres. 

 

Economia. 

 

Não podemos afirmar que as revoltas começaram exclusivamente pelos fatores econômicos, mas junto com 

a perseguição aos puritanos de Jaime I houve a formação de monopólios estatais que pretendiam tomar parte 

do rendimento dos burgueses e o aumento de impostos, podemos citar também a isenção de impostos dos 

católicos afim de minar a classe burguesa por parte de Carlos II que simpatizava com os católicos. 
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Logo, podemos dizer que essa também era uma revolução em prol da liberdade de mercado da parte dos 

burgueses, já que a Inglaterra se destacou na navegação por sua condição geográfica, sendo portanto um 

dos expoentes no comércio internacional. É tão intima essa relação da burguesia e comércio que a ação mais 

destacada de Crowell foram os Atos de Navegação, que exclusividade ao transporte dos produtos ingleses a 

navios bretões agradando a burguesia. Sendo assim podemos dizer que grande parte dos estopins e 

descontentamentos dos revoltosos veio pela veia econômica da situação que também estava ligada com a 

religião e cultura calvinista puritana. 

 

Além dos Atos, Crowell investiu na navegação de maneira em geral, construindo estaleiros, investindo na 

marinha e incentivando as conquistas coloniais tanto que durante a sua gestão os ingleses conquistaram uma 

parte importante para seu projeto colonial, a Jamaica que rendia muitos lucros com a venda do açúcar, além 

de ser uma estratégica localização para o corso dos navios espanhóis carregados de metais preciosos. 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA 
 

 

1. Guilherme de Orange foi proclamado rei depois de ter assinado a declaração de direitos, imposta pelo 

parlamento, à qual determinava limitações ao poder real. dentre as limitações, destacavam-se a  

a) Obrigação de indicar nobres para as forças armadas e elementos de clero para dirigir as 

universidades.  

b) Negação do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos.  

c) Exigência do parlamento ser composto por dois terços de puritanos e a concordância em apoiar 

militarmente o combate às heresias.  

d) Obrigação de convocar o parlamento periodicamente e a proibição de criar novos impostos.  

e) Pacificação interna da Inglaterra e o respeito à supremacia papal. 

 

2. No período de 1649 a 1660, desenvolveu-se na Inglaterra o regime republicano. Em 1651 Cromwel 

procedeu à unificação da Inglaterra, Irlanda e Escócia, tornando-se lorde protetor da comunidade 

britânica. Ainda em 1651, o Parlamento votou os Atos de Navegação, segundo os quais:  

a) os dirigentes britânicos buscavam monopolizar o comércio e a navegação nos chamados sete 

mares, afetando diretamente a Holanda, detentora até então de enorme poder naval.  

b) os dirigentes ingleses determinaram que o transporte de quaisquer produtos de origem colonial, 

assim como das espécies monetárias, seria realizado por navios de países europeus.  

c) a Inglaterra declarava guerra à Holanda, uma vez que esta, buscando assegurar o poder naval, 

aprovou a legislação mercantil que criou as Companhias de Comércio.  

d) produtos como açúcar, tabaco, algodão, madeiras tintoriais, produzidos ou fabricados em colônias 

inglesas da América, da África ou da Ásia seriam livremente exportados, desde que em navios não 

holandeses.  

e) ficou determinada a quebra do monopólio inglês sobre a navegação comercial mercantil, 

viabilizando a participação dos demais produtores e respectivas colônias, no transporte marítimo 

comercial. 

 

3. A Revolução de 1688, na Inglaterra, representou:  

a) a diminuição do poder exercido pelo Parlamento.  

b) a extinção do poder aristocrático com a adoção do voto popular 

c) o restabelecimento do poder dos reis católicos, durante várias décadas.  

d) a derrota do Absolutismo, tornando o Parlamento soberano político da nação.  

e) a consolidação do poder do soberano, que podia suspender a execução das leis, em caso de 

guerra. 
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4. A Revolução Gloriosa de 1688 foi, segundo Hannah Arendt, o acontecimento no qual o termo 

Revolução "encontrou guarida definitiva na linguagem histórica e política", embora seu significado 

ainda não fosse aquele que veio a ter depois da Revolução Francesa (1789).  Sobre a Revolução Gloriosa 

é CORRETO afirmar que:   

a) significou a união dos Whigs e Tories simplesmente para combater as pretensões de Jaime II de 

restabelecer o puritanismo;  

b) diferentemente dos "revolucionários" franceses, os "revolucionários" ingleses conseguiram, de 

fato, abolir a monarquia e proclamar a república;  

c) mesmo não tendo desencadeado tanto derramamento de sangue quanto a Revolução Francesa, a 

Revolução Gloriosa abriu espaço para a participação popular, ao reinstituir a cooperação entre 

Coroa e Parlamento;   

d) apesar de se autodenominar Revolução, o movimento inglês era claramente restauracionista, ou 

seja, visava a restituir o poder aos protestantes;  

e) o movimento visava a restaurar na Inglaterra a república, seguindo o modelo de Oliver Cromwell. 

 

5. As revoluções contra o poder absolutista dos reis atravessaram grande parte da história moderna da 

Europa. Houve, no entanto, diferenças entre as revoluções francesa e inglesa.   

 

Assinale a alternativa correta.   

a) Na França, a oposição ao absolutismo implicou, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, o 

estabelecimento de um regime republicano, mesmo que passageiro.   

b) A revolução inglesa, diferentemente da francesa, reivindicou os direitos do Parlamento contra o 

arbítrio real, expressos por documentos escritos que remontavam à Idade Média.   

c) A revolução inglesa, ao contrário da francesa, contou com o apoio popular na luta contra os reis 

absolutistas, desvinculando-se de disputas entre facções religiosas.   

d) A luta contra o absolutismo na França distinguiu-se do processo que se desenvolveu na Inglaterra 

pela violência e execução do monarca absolutista.   

e) A revolução francesa removeu os obstáculos impostos à economia pelo antigo regime, 

industrializando o país no século XVIII; na Inglaterra, ao contrário, a revolução conteve o 

crescimento econômico. 

 

6. As Revoluções [Inglesas e Francesa], além de outras peculiaridades, são notórias como canteiros de 

ideologias, particularmente ideologias populares de protesto. Em cada uma dessas revoluções esteve 

presente um elemento popular adicional que também lutava por um lugar ao sol.  

Georges Rude  

 

Assinale a alternativa que confirma a citação acima.  

a) Nas Revoluções Inglesas do século XVII participaram não só os líderes do parlamento, os 

presbiterianos, mas também os niveladores e os sectários das classes inferiores ou subalternas. Na 

Revolução Francesa, a burguesia e seus aliados aristocratas  liberais tiveram de fazer frente aos 

camponeses e sansculotes urbanos.  

b) Os girondinos eram o grupo radical mais próximo aos ideais populares durante a Revolução 

Francesa e foram os responsáveis pela aprovação da lei do Máximo.  

c) Na Revolução Francesa, a nobreza teve que se aliar aos operários de Paris para poder impedir a 

onda de terror promovida pelos partidários de Robespierre e, na Inglaterra, Oliver Cromwell foi 

obrigado a se aliar aos Yeomene aos Gentry, para poder impedir a formação do protetorado.  

d) Durante às Revoluções Inglesas do século XVII, os Gentryse opuseram à nobreza de status e à 

aristocracia rural, devido a sua discordância com relação às leis de cercamento.  

e) O diretório, liderado pelas forças revolucionárias de Gracco Babeuf, lançou as bases para a 

construção de um regime socialista na França. Na Inglaterra, a Revolução Puritana foi responsável 

pela Declaração de Direitos, que estabeleceu concessões à classe operária 
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EXERCÍCIOS DE CASA  
  

 

1. No século XVII, a Inglaterra conheceu convulsões revolucionárias que culminaram com a execução de 

um rei (1649) e a deposição de outro (1688). Apesar das transformações significativas terem se 

verificado na primeira fase, sob Oliver Cromwell, foi o período final que ficou conhecido como 

 

 

Isto se explica porque:  

a) em 1688, a Inglaterra passara a controlar totalmente o comércio mundial tornando-se a potência 

mais rica da Europa.  

b) auxiliada pela Holanda, a Inglaterra conseguiu conter em 1688 forças contrarrevolucionárias que, 

no continente, ameaçavam as conquistas de Cromwell.  

c) mais que a violência da década de 1640, com suas execuções, a tradição liberal inglesa desejou 

celebrar a nova monarquia parlamentar consolidada em 1688.  

d) as forças radicais do movimento, como Cavadores e Niveladores, que assumiram o controle do 

governo, foram destruídas em 1688 por Guilherme de Orange.  

e) só então se estabeleceu um pacto entre a aristocracia e a burguesia, anulando-se as aspirações 

 

 

2. A Declaração de Direitos (Bill of Rights) da Inglaterra de 1689, a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da 

França são documentos que expressam um processo revolucionário abrangente que pode ser 

caracterizado como:  

a) declínio da aristocracia feudal, fim do poder monárquico e redemocratização dos Estados.  

b) ascensão política da burguesia, queda do poder absolutista e fortalecimento do liberalismo.  

c) igualdade de direitos para todos, fim das monarquias e difusão das ideias iluministas.  

d) fim dos privilégios da nobreza, organização de repúblicas e difusão do positivismo.  

e) ampliação dos direitos da burguesia, estabelecimento de democracias e declínio do liberalismo. 

 

3. será importada na Inglaterra, 

Irlanda ou País de Gales, Ilhas Jersey e Guernesey, e cidade de Berwick sobre o Tweed, outros navios 

senão nos que pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou galeses e que são comandados por capitães 

ingleses e tripulados por 

produzida ou fabricada no estrangeiro e que deve ser importada na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, 

Ilhas Jersey e Guernesey deverá ser embarcada noutros portos que não sejam aqueles do país de 

 
(English historical documents, Apud Pierre Deyon, O mercantilismo)  

 

Esses são fragmentos do Ato de Navegação, que traz como decorrência para a Inglaterra:  

a) a perda de vastos territórios coloniais para a Holanda e Portugal, pois a marinha inglesa de guerra 

ficou inferiorizada.  

b) o apoio, de forma decisiva, na formação dos Estados Gerais da República das Províncias Unidas, 

hoje Holanda.  

c) o acirramento das rivalidades econômicas com os holandeses e o fortalecimento do comércio 

exterior inglês. d) o reforço do absolutismo da dinastia Tudor e a eclosão da Revolução Puritana, 

liderada pelos levellers.  

d) a garantia da presença do capital inglês na exploração do ouro e das pedras preciosas em Minas 

Gerais. 
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4. Gerald Winstanley, líder dos escavadores da Revolução Puritana na Inglaterra (1640-1660), definiu a sua 

 

 

Embora os escavadores tenham sido vencidos, a Revolução Inglesa do século XVII trouxe mudanças 

significativas, dentre as quais destacam-se a:  

a) instituição do sufrágio universal e a ampliação dos direitos das Assembleias populares.  

b) separação entre Estado e religião e a anexação das propriedades da Igreja Anglicana.  

c) liberação das colônias da Inglaterra e a proibição da exploração da mão-de-obra escrava.  

d) abolição dos domínios feudais e a afirmação da soberania do Parlamento.  

e) ampliação das relações internacionais e a concessão de liberdade à Irlanda.  

 

5. É o governo puritano de Cromwell que realiza um ataque frontal aos interesses holandeses no 

Atlântico. Tal medida foi denominada:  

a) Commonwealth;  

b) Ato de Navegação;  

c) Declaração de Direitos;  

d) Petição de Direitos;  

e) Acordo de Comércio entre as Nações Amigas 

 

6. O Ato de Navegação de 1651 foi editado por Oliver Cromwell, no contexto das chamadas Revoluções 

Inglesas do século XVII. Era uma forma de  

a) assegurar mercado consumidor para produtos ingleses e impedir a concorrência de novas 

potências industriais, como a França e a Alemanha.  

b) obter maior controle sobre a circulação marítima comercial e, dessa forma, ampliar a presença 

britânica sobre os mares.  

c) beneficiar os interesses da nobreza britânica, que finalmente conseguia se impor à burguesia nas 

lutas religiosas, sociais e políticas internas.  

d) impedir as exportações francesas para a América do Norte e, dessa forma, impedir a autonomia 

econômica das colônias inglesas na região.  

e) facilitar o acesso às colônias do norte da África, para assegurar o fornecimento de carvão e de 

minérios para as fábricas inglesas. 

 

7. Considere o texto a seguir.  

 

Se você observar a Inglaterra no século XVII, verá que é uma potência de segunda classe, levando um 

embaixador inglês, em 1640, a dizer que seu país não gozava de qualquer consideração no mundo. O 

que era verdade. Mas já no começo do século XVIII, a Inglaterra é a maior potência mundial. Logo, 

alguma coisa aconteceu no meio disso. E eu creio que o que houve no meio foram a Guerra Civil e a 

Revolução que tiveram efeitos fundamentais. [...] O resultado foi que, se a Inglaterra no século XVII era 

importadora de cereais e padecia de fome e escassez, no fim desse século já era exportadora e não 

havia mais fome. Tudo isso, como é óbvio, convergiu para a irrupção da Revolução Industrial no final 

do século seguinte.  
(Trecho da entrevista feita com o historiador Christopher  Hill à Folha de S. Paulo, em 10.08.1988.)  

 

Sobre as revoluções inglesas, ocorridas no século XVII, é correto afirmar que  

a) o processo dessas revoluções foi inspirado nos ideais iluministas do século XVIII culminando, assim 

como na França, na decapitação do rei.  

b) Oliver Cromwell, apesar de ter comandado os yeomen, acabou derrotado pelas tropas leais ao rei.  

c) foram um movimento que retardou a chegada da Revolução Industrial por terem levado a nação a 

afundar-se numa guerra civil sem fim.  

d) serviram para fortalecer a figura do rei e da monarquia absolutista em detrimento do Parlamento e 

da gentry. 

e) estabeleceram uma nova realidade política e religiosa, pois o Parlamento consolidou seus direitos, 

e os não anglicanos tiveram garantia de tolerância religiosa 
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8. A história da monarquia inglesa foi marcada por transformações decisivas nos séculos XVI e XVII.  

Sobre tais mudanças é correto afirmar:  

a) Pelo Ato de Supremacia de 1534, o monarca Henrique VIII regularizou o divórcio na Inglaterra e 

dissolveu o Parlamento, consolidando assim seu poder absoluto.  

b) Pelo Ato de Sucessão de 1543, o direito ao trono inglês tornava-se restrito exclusivamente aos 

herdeiros masculinos.  

c) Em 1651, foram promulgados os Atos de Navegação que condenavam o tráfico de escravos e 

legitimavam as investidas inglesas contra navios negreiros.  

d) A monarquia inglesa foi abolida em 1649, durante a revolução liderada por Oliver Cromwell, e foi 

restaurada em 1660.  

e) A Carta de Direitos de 1689 restabelecia os privilégios aristocráticos e o poder absolutista, abalados 

desde a Revolução Puritana. 

 

9. A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. 

Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que  

a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos 

provocaram forte redução da produção e exportação de manufaturados.  

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos cavadores e dos niveladores, 

que defendiam o fim da monarquia e dos privilégios dos nobres.  

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas e sociais, 

desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes.  

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos 

pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo Parlamento.  

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes, abalaram França, Portugal e as 

colônias na América, provocando a ascensão política do proletariado industrial. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 

As revoluções burguesas moldaram a política liberal do século XVIII ao XX, mesmo sendo uma revolução 

burguesa as revoltas tiveram extensa participação popular. Tendo necessidades diferentes as classes mais 

baixas e a burguesia obviamente tinham aspirações diferentes, conflitantes inclusive. 

 

a) Cite dois grupos das classes mais baixas participantes dos conflitos da revolução inglesa e suas 

aspirações. 

b) Cite a semelhança dos grupos populares da Revolução Francesa e Inglesa.  
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

a bill of rigths foi a garantia do poder político da burguesia, por isso essas exigências sobre a convocação 

do parlamento e a necessidade da aprovação deste para novos impostos. 

 

2. a 

a alternativa mostra os preceitos republicanos, que foram adotados por Oliver Crowell. 

 

3. d 

o absolutismo era o principal empecilho para os negócios e para a vida política. 

 

4. d 

a revolução inglesa no fundo, além de restaurar os poderes aos protestantes ainda deixou as mesmas 

classes no poder. 

 

5. b 

a revolução inglesa foi homogênea no sentido de seus objetivos e lados, diferente da revolução francesa 

com diversas ideologias e grupos. 

 

6. a 

as camadas populares foram importantíssimas para a conquista dos objetivos dos rebeldes. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

quando  fez a revolução ser gloriosa. 

 

2. c 

os séculos XVII e XVIII foram extremamente importantes para a formação das ideologias liberais. 

 

3. c 

os holandeses por suas colônias e geografia fazia uma enorme concorrência aos ingleses no comércio 

mundial. 

 

4. d 

a revolução inglesa ajudou ao país a superar a velha ordem feudal, inserindo os ingleses na nova ordem. 

 

5. b 

os atos de navegação eram uma medida protecionista que acabou despertando a ira dos holandeses.  

 

6. b 

os Atos de Navegação deram o destaque da Inglaterra no comércio mundial. 

 

7. e 

a revolução inglesa deu início para a dominação do comércio e indústria aos ingleses provocando 

problemas com os holandeses, seus concorrentes. 
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8. d 

a Inglaterra nas mãos de Oliver Crowell passou por uma experiência republicana o que á fez crescer 

enormemente. 

 

9. d 

as revoluções inglesas consolidaram os ideais burgueses na Inglaterra. 

 

Questão Contexto 

 

a) Os levellers e os diggers, os levellers eram adeptos de um socialismo primitivo que reivindicava a 

igualdade entre os homens, já os diggers defendiam a reforma agrária. 

b) Os pobres que participaram desses conflitos lutaram em prol das causas burguesas mas ao fim das revoltas 

tinham uma condição de vida semelhante ás que tinham anteriormente. 
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Barroco 
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RESUMO   
 

 

O BARROCO 

  

Marcado pelos ideais renascentistas do século XVI, o homem passa a se distanciar, aos poucos, do 

pensamento teocêntrico e aproxima-se das influências do antropocentrismo. Neste sentido, essa corrente 

literária é marcada pela dualidade ideológica, uma vez que no movimento da Contrarreforma na Europa, no 

século XVII, os indivíduos mostram-se divididos entre continuar seguindo os valores cristãos que os regiam, 

ou assumirem uma nova visão materialista do mundo e do homem. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

  

São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco (no século XVII) e fizeram com 

que os indivíduos passassem, cada vez mais, a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos nos ajudam, também, 

a perceber a importância da Igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, devemos 

ressaltar: 

  

• Renascimento 

• Divisão da sociedade em três classes: clero, nobreza e Terceiro Estado; 

• Reforma Protestante (iniciada no século XVI); 

• Contrarreforma 

 

 
(Pintura sobre O Concílio de Trento, ou também conhecido como Reforma Católica) 

 

CARACTERÍSTICAS DO BARROCO 

  

Saiba quais são as características mais marcantes da corrente barroca: 

• Conflito entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica; 

• Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual; 

• Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristã; 

• Consciência sobre a efemeridade do tempo; 

• Sentimento de morbidez; 

• Gosto por raciocínios complexos. 

 

Além disso, os aspectos formais referentes ao Barroco são:  

• Uso de figuras de linguagens, tais como antítese, paradoxo e inversão; 

• Uso do soneto e versos decassílabos; 

• Vocabulário culto; 
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• Gosto por construções complexas e raras; 

• Cultismo (jogo de palavras); 

• Conceptismo (jogo de ideias). 

 

O BARROCO NO BRASIL 

O Brasil, no século XVII, ainda era uma colônia. Nesse momento, a exploração da cana-de-açúcar e 

a exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O Barroco no Brasil estava 

dividido em duas classificações: prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre Antônio Vieira, 

Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de Gregório de Matos, 

Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica são os representantes da poesia. 

  

Padre Antônio Vieira era conhecido por seus sermões e seu caráter persuasivo. Por meio de sua 

oratória, visava resgatar novos fiéis à Igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas políticas 

da época, o que fez com que criasse muitas inimizades com os governantes. Além disso, suas pregações 

abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasião da invasão holandesa e 

também sobre a educação espiritual. 

  

Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos. O autor abordava três vertentes: 

 

a) Poesia lírica: dividida em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes: as de natureza 

filosófica e reflexiva e as de temática amorosa. Na primeira, aparecem o desconcerto do mundo e a 

inconstância das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao paradoxo da vida amorosa e 

à beleza da mulher contrastada com a efemeridade do tempo. Além disso, o contraste entre o desejo pela 

amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo.  

 

aos  

 

c) Religiosa: Essa vertente é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito poético vive 

um conflito entre razão e fé.  

 

 

TEXTOS DE APOIO 

 

Texto I 

  

Anjo no nome, Angélica na cara, 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente, 

Ser Angélica flor, e anjo florente, 

Em quem, senão em vós se uniformara? 

 

Quem veria uma flor, que a não cortara 

De verde pé, de rama florescente? 

E quem um Anjo vira tão luzente, 

Que por seu Deus, o não idolatrara? 

 

Se como Anjo sois dos meus altares, 

Fôreis o meu custódio, e minha guarda 

Livrara eu de diabólicos azares. 

 

Mas vejo, que tão bela e tão galharda, 

Posto que os Anjos nunca dão pesares, 

Sois Anjo, Que me tenta, e não me guarda. 
http://gregmatoslirico.blogspot.com.br/2012/01/mesma-d-angela.html 

 

Texto II 

A inconstância dos bens do mundo 

Nasce o sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da luz se segue a noite escura, 
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Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia 

Se formosura a Luz e, por que não dura 

Como beleza assim se transfigura 

Como o gosto da pena assim se fia 

 

Mas no Sol, e na Luz, falte firmeza, 

Na formosura não se dê constância. 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância 
http://gregmatoslirico.blogspot.com.br/2012/01/inconstancia-dos-bens-do-mundo.html 

Texto III  

Que falta nesta cidade?... Verdade. 

Que mais por sua desonra?... Honra. 

Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 

 

O demo a viver se exponha, 

Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade onde falta 

Verdade, honra, vergonha. 

 

Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio. 

Quem causa tal perdição?... Ambição. 

E no meio desta loucura?... Usura. 

(...) 

Matos, Gregório de.Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira 

definição do que em todos os tempos é a Bahia. Poemas escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1997. P.37 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  

 
 (BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 1989.)  
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Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil 

tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do 

Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido em pedra-sabão por 

Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela: 

a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. 

b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 

c) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. 

d) personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. 

e) singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas.do divino. 

 

 

2. Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol as Inconstâncias dos bens do Mundo. 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

 

Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

 

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 
(GUERRA, Gregório de Matos. ANTOLOGIA POÉTICA. Rio, Ediouro, 1991. p.84.) 

  

O texto de Gregório de Matos possui muitas antíteses, que são usadas nos textos barrocos para: 

a)    traduzir o conflito humano. 

b)    rejeitar o vocabulário popular. 

c)    personificar seres inanimados. 

d)    marcar a presença do onírico. 

e)    detalhar a arte poética. 

 

3. SERMÃO DA SEXAGÉSIMA 

Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se 

semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em 

si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? 

Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do 

que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa; se a palavra de Deus tem hoje tantos 

pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão grande e tão 

importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e 

também a vós; a mim, para aprender a pregar; a vós, que aprendais a ouvir. 

VIEIRA, A. Sermões escolhidos. v.2. São Paulo: Edameris, 1965. 

No Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, 

apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal: 

a) provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. 

b) conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações. 

c) apresentar questionamentos para os quais a Igreja não possuir respostas. 

d) inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações. 

e) questionar a importância das pregações feitas pela Igreja durante os sermões. 
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4. "Anjo no nome, Angélica na cara! 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara?" 

  
Na estrofe acima, o jogo de palavras: 
a) é recurso de que se serve o poeta para satirizar os desmandos dos governantes de seu tempo; 
b) retrata o conflito vivido pelo homem barroco, dividido entre o senso do pecado e o desejo de 

perdão; 
c) expressa a consciência de que o poeta tem do efêmero da existência e o horror pela morte; 
d) revela a busca da unidade, por um espírito dividido entre o idealismo e o apelo dos sentidos; 
e) permite a manifestação do erotismo do homem, provocado pela crença na efemeridade dos 

predicados físicos da natureza humana. 

 

5. O texto a seguir escreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia. 

A cada canto um grande conselheiro 
Que nos quer governar a cabana, e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro.  
 

Em cada porta um frequentado olheiro, 
Que a vida do vizinho, e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha, 
Para a levar à Praça, e ao Terreiro. 
 

Muitos Mulatos desavergonhados, 
Trazidos pelos pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
 

Estupendas usuras nos mercados, 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
E eis aqui a cidade da Bahia. 

(MATOS, Gregório de. In: BARBOSA, F. (org.) "Clássicos da Poesia Brasileira." RJ: Klick Edi tora, 1998, p.24/25. 10.) 

  

A crítica à incapacidade dos portugueses de governar o Brasil e a consequente pobreza do povo são 

temas presentes nesse poema barroco de Gregório de Matos e representam uma característica 

retomada, mais tarde, pelo Romantismo. Essa característica é: 

a) o sentimento nativista. 

b) a preferência pelo soneto. 

c) a denúncia da escravidão. 

d) a tendência regionalista. 

e) a volta ao passado histórico. 

 

6. Considere as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 

I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que 

convivem tensamente na unidade da obra. 

II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, 

sempre povoado de pastoras e ninfas. 

III. A oposição entre Reforma e Contra-Reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de 

que o Barroco se ocupa. 

 

Quais estão corretas: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio. 
VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  
a)    a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  
b)    a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  
c)    o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  
d)    o papel dos senhores na administração dos engenhos.  
e)    o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 

2. Leia com atenção o poema a seguir e marque a opção correta. 

À INSTABILIDADE DAS COUSAS DO MUNDO 
 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 

Porém se acaba o Sol, por que nascia? 
Se formosa a Luz é, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 

(Gregório de Matos Guerra) 

  

Sobre o tema central do soneto acima é correto dizer: 
a)    o eu-lírico aborda a superficialidade sobre as aparências. 
b)    há uma visão dicotômica entre a grandeza divina e a pequenez do homem. 
c)    há a preocupação com a efemeridade da vida. 
d)    o eu-lírico expõe sobre o sofrimento amoroso em função do sentimento de culpa. 
e)    o eu lírico expõe a dualidade dos sentimentos do homem barroco. 

 

3. Quando Deus redimiu da tirania 

Da mão do Faró endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele Povo foi tão afligido 
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O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 

 
Pois mandado pela alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 

 

Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
O Faraó do povo brasileiro. 

(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.)  

  

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 
a)    visão cética sobre as relações sociais. 
b)    preocupação com a identidade brasileira. 
c)    crítica velada à forma de governo vigente. 
d)    reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 
e)    questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 

 

Texto para as questões 4 e 5: 

 

Neste mundo é mais rico, o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa: 

Com sua língua ao nobre o vil decepa: 

O Velhaco maior sempre tem capa. 
(MATOS, Gregório de. Poemas Satíricos. São Paulo: Martin Claret, 2004, 55-56) 

 

4. Levando em consideração que, em sua produção literária, Gregório de Matos dedicou-se também à 

sátira irreverente, pode-se afirmar que os versos se marcam: 

a) Pelo sentimentalismo, fruto da sintonia do eu lírico com a sociedade.  

b) Pela indiferença, decorrente da omissão do eu lírico com a sociedade.  

c) Pelo negativismo, pois o eu lírico condena a sociedade pelo viés da religião.  

d) Pela indignação, advinda de um ideal moralizante expresso pelo eu lírico.  

e) Pela ironia, já que o eu lírico supõe que todas as pessoas são desonestas. 

 

5. Nos versos, o eu lírico deixa evidente que: 
a)    uma pessoa se torna desprezível pela ação do nobre. 
b)    o honesto é quem mais aparenta ser desonesto. 
c)    geralmente a riqueza decorre de ações ilícitas. 
d)    as injúrias, em geral, eliminam as injustiças. 
e)    o vil e o rico são vítimas de severas injustiças. 

 

6. "Que falta nesta cidade? Verdade. 

Que mais por sua desonra? Honra. 

Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. 

O demo a viver se exponha, 

 

Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade onde falta 

Verdade, honra, vergonha." 
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Pode-se reconhecer nos versos acima, de Gregório de Matos: 

a) caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica, em tom de sátira, do 

perfil moral da cidade da Bahia. 

b) caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação 

pela falta de fé do gentio. 

c) estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das funções de um 

autêntico moralizador. 

d) caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento 

do poeta pecador. 

e) estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o 

perfil moral da cidade da Bahia. 

 

7. Com relação ao Barroco brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os Sermões, do Padre Antônio Vieira, elaborados numa linguagem conceptista, refletiram as 

preocupações do autor com problemas brasileiros da época, por exemplo, a escravidão. 

b) Os conflitos éticos vividos pelo homem do Barroco corresponderam, na forma literária, ao uso 

exagerado de paradoxos e inversões sintáticas. 

c) A poesia barroca foi a confirmação, no plano estético, dos preceitos renascentistas de harmonia e 

equilíbrio, vigentes na Europa no século XVI, que chegaram ao Brasil no século XVII, adaptados, 

então, à realidade nacional. 

d) Um dos temas principais do Barroco é a efemeridade da vida, questão que foi tratada no dilema de 

viver o momento presente e, ao mesmo tempo, preocupar-se com a vida eterna. 

e) A escultura barroca teve no Brasil o nome de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que, no 

século XVII, elaborou uma arte de tema religioso com traços nacionais e populares, numa mescla 

representativa do Barroco. 

 

8. A opção que não apresenta características do Barroco é: 

a) sentimento trágico da existência, desengano, desespero; 

b) gosto pela grandiosidade, pela pompa, pela exuberância e pelo luxo; 

c) gosto de cenas e descrições horripilantes, monstruosas, cruéis; arte da morte e dos túmulos; 

d) tentativa de conciliar pólos opostos: o ideal cristão medieval e os valores pagãos do renascimento; 

e) a natureza é a fonte perene de alegria, de beleza e de perfeição; retorno aos modelos greco-

latinos. 

 

9. "Nasce o Sol, e não dura mais que um dia. 

Depois da luz, se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria." 

 

Na estrofe acima, de um soneto de Gregório de Matos Guerra, a principal característica do Barroco é: 
a)    culto da Natureza 
b)    a utilização de rimas alternadas 
c)    a forte presença de antíteses 
d)    culto do amor cortês 
e)    uso de aliterações 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 

humor contido na imagem, levando em consideração as características do Barroco e suas motivações.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d  

Comentário: A expressão presente na escultura do Aleijadinho, importante artista do período Barroco no 

Brasil, mostra personalidade, pois é possível perceber um rompimento com os padrões artísticos 

anteriores, já que o escultor modela uma imagem sacra com feições populares. Essa característica 

demonstra, ainda, a dualidade entre a religião e a razão.  

 

2. a 

Comentário: As antíteses, muito presentes na poesia barroca, eram utilizadas, principalmente, para 

representar as contradições humanas, os contrastes entre fé e razão, e os conflitos existenciais do 

homem.  

 

3. a 

Comentário: As interrogações são uma estratégia discursiva para estabelecer interlocução e, dessa 

forma, o enunciador estabelece contato direto com o interlocutor, despertando sua atenção e interesse 

sobre o sermão que vai propor.  

 

4. d 

Comentário: O Barroco questionava bastante a relação entre os sentidos e as ações do homem, 

mostrando que, muitas vezes, o indivíduo se deixa levar por eles.  

 

5. a 

Comentário: No poema de Gregório de Matos, é possível perceber a crítica à colonização portuguesa e 

a sua forma de governo. Dessa forma, podemos perceber uma visão nacionalista por parte do autor, e 

essa característica marcou, posteriormente, o Romantismo, principalmente a 1ª geração.  

 

6. d 

Comentário: A afirmativa I está correta, pois as dualidades, conflitos existenciais e paradoxos fazem parte 

da temática barroca. A alternativa II está incorreta, pois o bucolismo e o pastoralismo são características 

do Arcadismo, e não do Barroco. A alternativa III está correta, já que o contexto histórico que provocava 

os dilemas existenciais no Barroco era a oposição entre a Reforma Protestante e a Contrarreforma. 

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

Comentário: Neste fragmento, Padre Antônio Vieira relaciona os maus tratos sofridos pelos escravos nos 

engenhos de açúcar à dor de Cristo crucificado.  

 

2. c 

Comentário: Apesar de, em todas alternativas, haver uma característica pertinente ao Barroco, a única 

abordada no soneto contido na questão é a preocupação com a efemeridade da vida. Essa fica evidente 

quando o eu lírico trata sobre a transformação do dia em noite e aborda a transfiguração da beleza.  

 

3. c 

Comentário: Gregório de Matos utilizava sua poesia para criticar a forma de governo vigente e a 

sociedade de sua época. Além de ter esse conhecimento, é necessário, também, perceber as metáforas 

contidas no poema.  
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4. d 

presentes em sua poesia. Nos versos apresentados na questão, é possível perceber o tom de indignação 

contra a falta de moralidade humana.  

 

5. c 

Comentário: Nesses versos, o eu lírico questiona a honestidade e os atos dos indivíduos. Fica claro, ao 

analisar o primeiro verso, que a alternativa correta é a letra C.  

 

6. a 

Comentário: Mais uma vez, é necessário saber que o poeta Gregório de Matos criticava a forma de 

governo vigente, principalmente as questões relacionadas à Bahia, por meio da sua poesia satírica.       

 

7. c 

informação incorreta.  

 

8. e 

Comentário: As características apresentadas na alternativa E são referentes ao Arcadismo, e não 

aparecem no Barroco.         

 

9. c 

Comentário: Nesses versos, assim como em grande parte da Poesia Barroca, podemos perceber a 

 

 

Questão Contexto  

 

O período Barroco foi marcado pela forte presença dos 

-se, principalmente, ao contexto histórico do 

século XVII (Reforma Protestante e a Contrarreforma) e pela influência dos ideais renascentistas. Por 

encontrar-se dividido entre essas dualidades, o poeta barroco utiliza hipérboles, antíteses e paradoxos em 

sua obra. 
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Introdução ao estudo das funções: 

Produto Cartesiano, relação, 

definição de função 

29 

mar 

 

 

RESUMO   
 

 

 

Antes de definirmos funções, é fundamental que tenhamos conhecimentos prévios sobre alguns 

pontos importantes, como, por exemplo: 

 

Par ordenado: 

Um par ordenado (x, y) é um par de coordenadas que servem para localizar um determinado ponto 

num sistema de eixos coordenados. 

A coordenada x se chama abscissa e mede a distância do ponto ao eixo y. Por convenção, dizemos 

que o valor de x é positivo quando o ponto está a direita do eixo y e negativa quando está a esquerda. 

Já a coordenada y se chama ordenada e mede a distância do ponto ao eixo x. A ordenada y é positiva 

quando o ponto está acima do eixo x e é negativa quando está acima. 

 

Produto Cartesiano: 

O Produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados (x ,y) que 

podem ser formados, sendo x pertencendo a A e y pertencente a B. 

 A x B = { (x, y) | x ϵ A e y ϵ B } 

Ex: Sendo A = { 1, 2 } e B = { 3, 4, 5 } 

A x B = { (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5) }       

B x A = { (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (5,1), (5,2) } 

 

OBS: Nota-

não apresenta a propriedade comutativa. 

Nota-se também que a quantidade de pares ordenados do produto cartesiano é a multiplicação da 

quantidade de elementos de cada conjunto. 

n(A x B) = n(A) x n(B), que no nosso exemplo é 6 = 2 x 3. 

 
    
 Representações:  

 

 
Relação: 

Uma relação é um conjunto de pares ordenados cujas coordenadas obedecem a uma lei de 

formação.  

 

Ex: A = {0,1,2,3} e B = {0,1,2,3,4} e R = { (x, y) ϵ A x B | x² = y }. Assim temos que R = {(0,0), (1,1), (2,4)} 
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Função: 

Uma função é um caso particular muito especial de relação.  Uma relação é dita função de A em B se 

todos os elementos de A possuírem exatamente uma imagem em B.  

 
Esta relação acima não é uma função, já que todos os elementos do domínio (1,2) possuem 3 imagens, 

cada. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes (A e B) na corrente 

sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 h, conforme o resultado apresentado na figura. 

Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas 

substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro 

cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e de B forem iguais, porém, maiores 

que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta.. 

 
 

Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os 

dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista, para uma dieta semanal, será 

igual a: 

a) 28.  

b) 21. 

c) 2. 

d) 7. 

e) 14. 

 

2. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e 

resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O 

gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o de linha contínua é o 

número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou 

demorarem mais de um dia para serem resolvidas. 



 

 

 
M

a
t.

 1
 

 
O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser 

considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o 

número de reclamações recebidas. 

O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e 

nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na 

a) segunda e na terça-feira. 

b) terça e na quarta-feira. 

c) terça e na quinta-feira. 

d) quinta-feira, no sábado e no domingo. 

e) segunda, na quinta e na sexta-feira. 

 

3. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o 

percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais 

pontos de parada, representados por P e Q. 

 
Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 

existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 

pontos T e Q sejam iguais. 

De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. 

a) (290,20) 

b) (410,0) 

c) (410,20) 

d) (440,0) 

e) (440,20) 

 

4. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, três de 200g e uma de 350g. O gráfico 

mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos Correios:  
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O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de : 

a) 8,35.     

b) 12,50.    

c) 14,40.     

d) 15,35.     

e) 18,05. 

 

5. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, num dia em que 

elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo.  

 
 

 Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários 

diferentes, de acordo com a seguinte tabela.  

 
Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio?   

a) 1     

b) 2    

c) 3  

d) 4 

e) 5 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira 

assinada. 
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Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros 

meses do ano. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de 

trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim 

por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é: 

a) y = 4300x 

b) y = 884905x 

c) y  = 872005 + 4300x 

d) y = 876305 + 4300x 

e) y = 880605 + 4300 

 

2. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta 

a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011. 

 
 

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda 

absolutas em 2011 foram: 

a) março e abril. 

b) março e agosto. 

c) agosto e setembro. 

d) junho e setembro. 

e) junho e agosto. 

 

 

3. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas 

com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos 

os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, 

permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. 

 
A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da 

mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola das crianças, 

na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende as pretensões da família deverá ser 

localizado no encontro das ruas 

 a) 3 e C. 

 b) 4 e C. 

 c) 4 e D. 

 d) 4 e E. 

 e) 5 e C. 
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4. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região 

possuir as seguintes peculiaridades:  

- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm; 

- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C;  

-  ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima. 

Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um 

meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes 

nessa região. 

 
Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês 

escolhido para o plantio foi: 

a) janeiro.  

b) fevereiro.  

c) agosto.  

d) novembro.  

e) dezembro 

 

5. O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos 

em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus 

pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de 

biscoitos (A, B, C, D e E), construiu-se um gráfico, que relaciona quantidades de sódio com porções 

de diferentes biscoitos. 

 
Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E  
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6. Considere a relação f de M em N representada no diagrama abaixo: 

Para que f seja uma função de M em N, basta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) apagar a seta 1 e retirar o elemento s. 

b) apagar as setas 1 e 4 e apagar o elemento k. 

c) retirar os elementos k e s. 

d) apagar a seta 4 e retirar o elemento k. 

e) apagar a seta 2 e retirar o elemento k.  
 

7. Os pares ordenados (1,2),(2,6), (3,7), (4,8) e (1,9) pertencem ao produto cartesiano AxB. Sabendo que 

A tem 20 elementos, é CORRETO afirmar que a soma dos elementos de A é: 

a) 9 

b) 11 

c) 10 

d) 12 

e)15 

 

8. Em um certo dia, três mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda, 

trigêmeos e a terceira, um único filho. Considere, para aquele dia, o conjunto das 3 mães, o conjunto 

das 6 crianças e as seguintes relações: 

l. A que associa cada mãe ao seu filho.  

ll. A que associa cada filho à sua mãe.  

lll. A que associa cada criança ao seu irmão. 

 

São funções: 

a) somente a l 

b) somente a ll 

c) somente a lll 

d) todas 

e) nenhuma 

 

9. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função f:  ? 

 

a)                  c)          e) 

  
b)    d) 
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10. O gráfico abaixo representa o consumo de oxigênio de uma pessoa que se exercita, em condições 

aeróbicas, numa bicicleta ergométrica. Considere que o organismo libera, em media, 4,8 kcal para 

cada litro de oxigênio absorvido. 

 
A energia liberada no período entre 5 e 15 minutos, em kcal, é: 

a) 48,0. 

b) 52,4. 

c) 67,2. 

d) 93,6. 

 

 

PUZZLE 
 

 

Uma baleia tem 15 metros de comprimento. Sua cabeça é tão grande quanto sua cauda. Se a cabeça fosse 

duas vezes mais comprida do que realmente é, a cauda e a cabeça, juntas, seriam tão compridas quanto o 

resto do corpo da baleia (ou seja, a parte que está entre a cauda e a cabeça). Qual é o comprimento de cada 

parte do corpo da baleia? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Como somente os pontos 1 e 3 apresentam níveis maiores que o nível mínimo da substância A, então o 

parâmetro diário estabelecido será 2. 

Para uma dieta semanal, teremos o parâmetro igual a: 2 ⋅ 7 = 14 

 

2. b 

Verifica-se em cada vertical, aquelas que os pontos correspondentes da linha contínua (reclamações 

resolvidas) estão acima da linha tracejada (ligações recebidas). 

Isso ocorre na terça e na quarta feira. 

 

3. e 

Temos os pontos P(30, 20) e Q(550, 320). A distância percorrida pelo ônibus foi de: (550  30) + (320  

20) = 820.  

O ponto T deve dividir a trajetória ao meio, logo, a distância percorrida P e T deve ser 410, assim, as 

coordenadas desse ponto será de T (30 + 410, 20) = T(440, 20). 

 

4. d 

A partir do gráfico é possível observar que a postagem de uma carta de 100 g custa R$ 1,70, de uma carta 

de 200 g custa R$ 2,65 e de uma carta de 350 g custa R$ 4,00. 

Então, a postagem de duas cartas de 100g, três de 200g e uma de 350g, será: 

2 . 1,70 + 3 . 2,65 + 1 . 4 = 3,40 + 7,95 + 4 = 15,35. 

 

5. a 

Calcula-se o ganho por ação de cada investidor através da diferença entre o valor da venda e o da 

compra. Os valores de compra e venda são retirados do gráfico de acordo com a hora em que foram 

efetuados. Aquele cujo valor for maior é o que fez o melhor negócio, uma vez que todos venderam a 

mesma quantidade de ações. 

Investidor 1: 460  150 = 310 

Investidor 2: 200  150 = 50 

Investidor 3: 460  380 = 80 

Investidor 4: 100  460 = -360 (prejuízo de R$ 360,00) 

Investidor 5: 150  50 = 100 

O maior valor é 310 reais, obtido pelo investidor 1. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

A expressão que relaciona a quantidade y de trabalhadores e o número de meses x a partir de janeiro é: 

y = (880 605  4 300) + 4300 . (x  1) ⇔ y = 872 005 + 4300x. 

 

2. e 

O eixo das ordenadas (eixo y) representa a venda, em reais, do medicamento e o eixo das abscissas (eixo 

x), os meses em que estas vendas foram efetuadas. 

A linha vertical tracejada (no gráfico) é proporcional à quantidade vendida em cada mês, assim junho é 
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3. c 

Para essa questão temos um caso de um triângulo isósceles e para que as 3 distâncias sejam iguais o 

imóvel deverá estar a 3 quarteirões de cada um: consultório do pai, trabalho da  mãe e escola. Isso 

acontece apenas no  encontro das ruas 4 e D. 

 

4. a 

Analisando gráfico, percebemos que em janeiro : 

 Temperatura mínima > 15° 

 Variação de Pluviosidade entre janeiro e fevereiro < 50 mm 

 Aumento da temperatura máxima entre janeiro e fevereiro < 5° 

 

5. d 

Analisando o gráfico, temos que a quantidade de sódio por grama é no produto 

A igual a 100/25 = 4 

B igual a 80/40 = 2 

C igual a 250/50 = 5 

D igual a 100/80 = 1,25 

E igual a 200/100 = 2 

A marca que tem, menos quantidade de sódio por grama é a D. 

 

6. d 

Analisando as opções, temos: 

Letra a: Falso. Não seria suficiente, pois o elemento do  

Letra b  

 

o todos os outros elementos de 

M. 

Letra e  

 

7. c 

Sabemos que, se o ponto (x, y) pertence ao produto cartesiano AxB, então  e . Assim,  

temos que:  e .   

 Por fim, calculamos a soma dos elementos de A: 1+2+3+4=10. 

 

8. b 

Das opções, temos que 

i) I não é função, pois tanto a mãe A, como a mãe B possuem duas imagens, contrariando a definição de 

função. 

ii) II é função. Cada filho possui somente uma imagem (mãe) e todo filho possui imagem. 

iii) III não é função. Além de os filhos da mãe A e B possuírem mais de uma imagem (irmãos), o filho da 

mãe C como único não possui irmão, logo sem imagem. 

 

9. e 

Para ser função, todo valor de x deve ter um único correspondente em y. Se ao passar uma reta vertical 

no gráfico e mais de dois pontos interceptarem a curva não é função. Isso ocorre na alternativa E 

 

10. c 

No intervalo entre 5 e 15 minutos, passaram-se 10 minutos, com o consumo constante de 1,4L/min. Então 

foram consumidos (10)(1,4) = 14 litros de oxigênio. Se o organismo libera 4,8kcal por litro, liberará 

(14).(4,8) = 67,2kcal. No intervalo indicado. 
 

Puzzle 

 

A cauda e a cabeça medem 3 metros cada. O restante do corpo (parte entre a cabeça e a cauda) mede 9 

metros. 
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Problemas envolvendo operações 

com conjuntos 

29 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

 

Recordando as principais operações com conjuntos, através de gráficos, visto na aula anterior: 

 

União entre conjuntos (U): 

 

 
 

 

 

Interseção entre conjuntos (∩): 

 

 

Subtração ou diferença entre conjuntos: 

 

 
 

Nessa aula trabalharemos sobretudo os problemas envolvendo diagramas. 

 

Exemplo: Uma pesquisa realizada com 100 pessoas em uma pizzaria, revelou que destas, 70 gostam de 

pizzas salgadas, 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas foram as pessoas que responderam que 

gostam apenas de pizzas doces?  

 

Representando a situação na forma de diagrama, retira-se a interseção de cada conjunto e conclui-

se que há 30 pessoas gostando apenas de pizza doce.  

 

 

 

 
 

  

 
 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Se A = ]-2;3] e B = [0;5], então os números inteiros que estão em B - A são: 

a) -1 e 0 

b) 1 e 0 

c) 4 e 5 

d) 3, 4 e 5 

e) 0, 1, 2 e 3 
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2. No dia 17 de Maio próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma Universidade. 

Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma 

pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 

36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo 

sangue tem o antígeno O é: 

a) 20 alunos 

b) 26 alunos 

c) 34 alunos  

d) 35 alunos 

e) 36 alunos 

 

3. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada 

eleitor votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para 

B e C e 20 votos para A e C. Em consequência: 

a) venceu A, com 120 votos. 

b) venceu A, com 140 votos. 

c) A e B empataram em primeiro lugar. 

d) venceu B, com 140 votos. 

e) venceu B, com 180 votos.  

 

4. Dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas em certa empresa, sabe-se que 18 são do sexo 

masculino, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não fumam. De quantos modos podem ser 

selecionados 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? 

a) 140  

b) 945  

c) 2.380  

d) 3.780  

e) 57.120 

 

5. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 

públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma 

página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os 

catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 

catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 

e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos 

correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um 

total de originais de impressão igual a: 

a) 135.  

b) 126.  

c) 118.  

d) 114.  

e) 110 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Em um restaurante de uma empresa, fez-se uma pesquisa para saber qual a sobremesa preferida dos 

funcionarios: pudim ou gelatina. Cada funcionario poderia indicar que gosta das duas sobremesas, de 

apenas uma, ou de nenhuma das duas. Do total de pesquisados, 21 declararam que gostam de pudim, 

29 gostam de gelatina, 10 gostam dessas duas sobremesas e 12 nao gostam de nenhuma dessas duas 

sobremesas. Pode-se, entao, afirmar que o numero de pesquisados foi: 

a) 52. 

b) 62. 

c) 72. 

d) 82. 

e) 92. 
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2. Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas 

entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de 

A e B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não gosta de nenhuma 

das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela 

goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de: 

a) 16%.  

b) 17%.  

c) 20%.  

d) 25%.  

e) 27% 

 

3. O numero de alunos matriculados nas disciplinas Álgebra A, Calculo II e Geometria Analítica e 120. 

Constatou-se que 6 deles cursam simultaneamente Calculo II e Geometria Analítica e que 40 cursam 

somente Geometria Analítica. Os alunos matriculados em Álgebra A não cursam Calculo II nem 

Geometria Analítica. Sabendo que a turma de Calculo II tem 60 alunos, então o numero de estudantes 

em Álgebra A é: 

a) 8. 

b) 14. 

c) 20. 

d) 26. 

e) 32. 

 

4. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferencia de seus 

consumidores em relação a seus tres produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os 

resultados indicaram que: 

 

• 65 pessoas compram cream crackers. 

• 85 pessoas compram wafers. 

• 170 pessoas compram biscoitos recheados. 

• 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados. 

• 50 pessoas compram cream crackers e recheados. 

• 30 pessoas compram cream crackers e wafers. 

• 60 pessoas compram wafers e recheados. 

• 50 pessoas nao compram biscoitos dessa empresa. 

 

Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. 

a) 200 

b) 250 

c) 320 

d) 370 

e) 530 

 

5. Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automovel, 42 possuem moto e 5 pessoas nao possuem nenhum 

dos dois veiculos. O numero de pessoas desse grupo que possuem automovel e moto e: 

a) 4. 

b) 11. 

c) 17. 

d) 19. 

 

6. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma lingua 

estrangeira, frances ou ingles. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se: 

 

• 49 que optaram somente pela língua inglesa; 

• 12 que optaram em se especializar nas duas linguas estrangeiras. 
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O número de trabalhadores que optaram por se especializar em lingua francesa foi 

a) 15. 

b) 27. 

c) 39. 

d) 44. 

e) 64. 

 

7. Num dado momento, tres canais de TV tinham, em sua programacao, novelas em seus horarios nobres: 

a novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Numa pesquisa com 3.000 pessoas, 

perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o numero de telespectadores que 

designaram as novelas como agradaveis. 

 
Quantos telespectadores entrevistados não acham agradavel nenhuma das tres novelas? 

a) 300 telespectadores 

b) 370 telespectadores 

c) 450 telespectadores 

d) 470 telespectadores 

e) 500 telespectadores 

 

8. Alberto e Daniel sao amigos e colecionadores de selos. Eles comecaram a colecionar selos ao mesmo 

tempo. Alberto já esta com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles tem 8 selos em comum, 

quantos selos diferentes eles tem juntos? 

a) 41 

b) 42 

c) 45 

d) 48 

e) 49 

 

9. Numa festa, foram servidos dois tipos de salgados: um de queijo e outro defrango. Considere que 15 

pessoas comeram os dois salgados, 45 nao comeram o salgado de queijo, 50 nao comeram o salgado 

de frango e 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois salgados. O numero de pessoas presentes 

nesta festa que nao comeram nenhum dos dois salgados foi: 

a) 18. 

b) 20. 

c) 10. 

d) 15. 
 

10. Sabe-se que, em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 

pessoas. Podemos afirmar corretamente que, nesse grupo,  

a) pelo menos uma pessoa leu os dois livros. 

b) nenhuma pessoa leu os dois livros. 

c) pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos dois livros. 

d) todas as pessoas leram pelo menos um dos dois livros. 
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PUZZLE 
 

 

Uma baleia tem 15 metros de comprimento. Sua cabeça é tão grande quanto sua cauda. Se a cabeça fosse 

duas vezes mais comprida do que realmente é, a cauda e a cabeça, juntas, seriam tão compridas quanto o 

resto do corpo da baleia (ou seja, a parte que está entre a cauda e a cabeça). Qual é o comprimento de cada 

parte do corpo da baleia? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

Do enunciado temos: 

A = {- -2; 3] está com o intervalo aberto para -2, sendo assim, esse 

número não pertence ao conjunto A. 

estão contidos no conjunto. 

Fazendo a diferença entre conjuntos teremos: 

B  A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} - {-1, 0, 1, 2, 3} = {4, 5} 

 

2. c 

Se 12 pessoas tem o sangue AB, isso quer dizer que: 

A= 42 

B=36  

AB=12, 12 é a interceção dos conjuntos. é o que tem no A e no B ao mesmo tempo..  

42 - 12 = 30, então, 30 pessoas possuem somente o tipo A 

36 - 12 = 24, então, 24 pessoas possuem somente o tipo B 

 

30 + 24 + 12 = 66 

Se são 100 pessoas, menos as 66 = 34 pessoas do tipo O 

 

3. e 

Votos recebidos pelo candidato A = 100 + 20 = 120 

Votos recebidos pelo candidato B = 100 + 80 = 180 

Votos recebidos pelo candidato C = 80 + 20 = 100 

 
Logo, venceu B, com 180 votos. 

 

4. b 

30 candidatos: 

18 Homens , assim: 

30-18 = 12 Mulheres 

Das 12 mulheres, 7 não fumam, logo:   
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12-7 = 5 mulheres fumam 

Se são 13 fumantes e 5 são mulheres, então: 

13-5 = 8 homens são fumantes   

Assim teremos : 

18 -8 = 10 homens não fumantes. 

C 10,2 . C 7,2 = 10.9/2 . 7.6/2 = 45 . 21 = 945  maneiras 

 

5. e 

C1 ∩ C2 = 10C1 ∩ C3 = 6C2 ∩ C3 = 5 

C1 = 50 Páginas50 - (6 + 4+ 2) = 50 - 12 = 38 

C2 = 45  Páginas 

43 - (6 + 4 +1) = 45 - 11 = 34 

C3 = 40 

40 - (2 + 4 + 1) = 40 

40 - 7 = 33 

Total = 38 + 6 + 4 + 34 + 1 + 33 = 118 

 
 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Representando as informações no diagrama, temos: 

Total: 11 + 19 + 10 + 12 = 52 funcionários. 

 

2. e 

Gostam só do refrigerante A: 60 -18-35 + 2 = 9% 

Gostam só do refrigerante B: 50-18-24 +  2 =10% 

Gostam só do refrigerante C: 57-24 -35 + 2 =  0% 

As pessoas que gostam de A e B são as que gostam dos 2 do refrigerante menos as que gostam dos 3, 

assim temos: 18 - 2 = 16%  

As que gostam só dos refrigerantes A e C:  35 - 2 = 33 

As que gostam só dos refrigerantes  B e C:   24 -2 = 22%  

Dando um total de 92% 

 

Os 8% restantes não gostam de NENHUMA, assim temos: 9% + 10% + 8% = 27% 

 

3. c 

Sejam : 

X: conjunto dos alunos que cursam Álgebra A; 

Y: conjunto dos alunos que cursam Cálculo II; 

Z: conjunto dos alunos que cursam Geometria Analítica; 

Assim temos que: 

n(Y) = 60 

n(YZ) = 6 

n(X Y) = 0 

n(X  Z) e n(Z- (X Y)) = 40 

Logo n(X  Y  Z) = 0 e, portanto, n(Z)= 46  

Pois, n(Z- (X Y)) = n(Z) - n(X Z) - n(Y Z) + n(X Y Z).  

Desse modo, como n(XY Z) = 120, pelo Princípio da Inclusão-Exclusão, temos: 
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n(X Y Z) = n(X) + n(Y) + n(Z) - n(X Y) - n(X Z) - n(YZ) + n(X Y Z)                    120  = n(X) + 60 + 

46 - 6  

n(X) = 20. 

 

4. b 

A partir do enunciado montamos o seguinte diagrama: 

 
Logo, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:  

N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250. 

 

5. b 

Seja A, o conjunto das pessoas que possuem automóvel, e M o conjunto das pessoas que possuem 

moto e x o número de pessoas que possuem automóvel e moto temos: 

 
Assim o numero de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é dado por: 

51+ x + x + 42  x+ 5 = 87  

98  x = 87  

      X = 11. 

 

6. b 

 
Número de trabalhadores que optaram apenas pela Língua francesa:  

x = 76  12  49 = 15. 

Logo, o número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi de:  

x + 12 = 15 + 2 = 17. 

7 

 

7. c 

Temos que 100 pessoas acharam agradável as novelas A,B e C. 

 

As que acharam agradável somente A e B, foram: 350  100= 250; 



 

 
M

a
t.

 

AS que acharam agradável somente A e C, foram: 400  100 = 300; 

As que acharam agradável somente B e C, foram: 300  100 = 200; 

As que acharam agradável somente A, foram: 1450  100 -250  300 = 800; 

As que acharam agradável somente B, foram: 1150  100  250  200  = 600; 

As que acharam agradável somente C, foram: 900  100  300- 200 = 300; 

 

O total de pessoas que acharam agradável alguma coisa é dado por: T = 100 + 250 + 300 + 200 + 800 + 

600 + 300 = 2550 . 

 

Se 3000 pessoas foram entrevistadas e 2550 acharam alguma das novelas agradável , a reposta será 

dada por: 

 

3000  2550 = 450 pessoas que não acharam agradável. 

 

8. a 

n(A) = 32 (número de selos de Alberto)  

n(B) = 17(número de selos de Daniel)  

n(AB) = n(A) + n(B) - n(AB)  

n(AB) = 32 + 17 - 8  

n(AB) = 41   

Eles têm juntos 41 selos diferentes. 

 

9. b 

Sendo x: as pessoas que não comeram nenhum dos salgados, e já que 45 não comeram salgados de 

queijo, podemos dizer que 45 -x pessoas comeram salgados de frango. 

Do mesmo modo, podemos dizer que 50 -x pessoas comeram salgados de queijo. Ainda sabendo que 

15 pessoas comeram os dois tipos, e que 70 comeram pelo menos 1 deles, podemos equacionar: 

 
 

Logo, 20 pessoas não comeram nenhum tipo de salgado. 

 

10. c 

Considere o espaço amostral S com 10 elementos. 

 Sabemos que: n(A)=5 n(B)=4 temos que n(AB) 9.  

Logo, podemos concluir que: 1 elemento não pertence a AB. 

 

Puzzle 

 

A cauda e a cabeça medem 3 metros cada. O restante do corpo (parte entre a cabeça e a cauda) mede 9 

metros 
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Semelhança de polígonos 
28 

mar 
 

 

 

 

RESUMO   
 

 

Pegue uma figura e a aumente. 

diferentes. Dizemos, assim, que elas são semelhantes entre si. 
Ex.: O logo do descomplica em tamanhos diferentes. 

 

 
Agora, vamos formalizar esse conceito. 

 
1) Semelhança de polígonos: 

Polígonos são semelhantes quando possuem: 
- Ângulos respectivamente iguais. 
- Lados respectivamente proporcionais. 

 
Vamos estudar o caso mais clássico de semelhança: Triângulos. 
 

2) Semelhança de triângulos: 
Dois triângulos são semelhantes se possuírem os ângulos iguais. Na verdade, se garantirmos que 2 ângulos 

são iguais, já podemos dizer que são semelhantes, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 

constante igual a 180 graus. 

 
 

Temos que:   
Vale ressaltar que suas respectivas alturas também são proporcionais! 

 
Além disso, temos alguns casos em que a semelhança entre triângulos também ocorre: 

semelhantes. 
uem dois lados correspondentes proporcionais são semelhantes. 



 

 

 
M

a
t.

 2
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 

comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 

pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, 

que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão 

instalados. 

 
Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 
a) 1 m 
b) 2 m 
c) 2,4 m 
d) 3 m 

 

 

2. O circuito triangular de uma corrida está esquematizado na figura a seguir: As ruas TP e SQ são 

paralelas. Partindo de S, cada corredor deve percorrer o circuito passando, sucessivamente, por R, Q, 

P, T, retornando, finalmente, a S. Assinale a opção que indica o perímetro do circuito.  

 
 

a) 4,5 km  
b) 19,5 km  
c) 20,0 km  
d) 22,5 km  
e) 24,0 km 

 

3. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32m à sua frente em uma linha paralela à 

lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral 

e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12m da linha que une o lateral ao 

atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a 

distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de: 
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a) 18,8m  
b) 19,2m  
c) 19,6m  
d) 20m  
e) 20,4m 

 

4. O triângulo ABC tem altura h e base b (ver figura). Nele, está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o 

dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo, em função de h e b, é dada pela fórmula: 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

 

5. As baterias B1 e B2 de dois aparelhos celulares apresentam em determinado instante, respectivamente, 

100% e 90% da carga total. 
Considere as seguintes informações: 

 

1 leva t horas e B2 leva duas horas a mais do que B1; 

 z, as duas baterias possuem o mesmo percentual de carga igual a 75%. 

 
Observe o gráfico: 
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O valor de t, em horas, equivale a:  
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Um prédio tem sombra, pela luz solar, projetada no solo horizontal com 70 m. Simultaneamente um 

poste de 8m de altura localizado nas proximidades deste prédio também tem sua sombra projetada no 

solo. 
 

 
 

Sabendo que neste instante os raios solares fazem um ângulo de 45° com o solo, calcule a altura do 

prédio e a sombra do poste que, respectivamente, são: 
a) 70 m e 8 m 
b) 35 m e 8 m 
c) 70 m e 4 m 
d) 35 m e 4 m 
e) 20 m e 8 m 

 

2. A sombra de um prédio, num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15m. 
Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5m mede 3m. 
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A altura do prédio, em metros, é 
a) 25. 
b) 29. 
c) 30. 
d) 45 
e) 75 

 

3. Observe os dois triângulos abaixo representados, onde os ângulos assinalados são congruentes. O 

perímetro do menor triângulo é: 

 
a) 3 
b) 15/2 
c) 5 
d) 17/2 
e) 15 

 

 

4. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A 

distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é: 
a) 1,16 metros 
b) 3,0 metros 
c) 5,4 metros 
d) 5,6 metros 
e) 7,04 metros 

 

 

5. Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar bandeira no alto do pau de sebo, quem 

descobrisse a sua altura ganharia um prêmio. O ganhador do desafio fincou, paralelamente a esse 

mastro, um bastão de 1m. Medindo-se as sombras projetadas no chão pelo bastão e pelo pau, ele 

 
a) 5,0. 

b) 5,5. 

c) 6,0. 

d) 6,5. 
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6. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No momento, a seu lado, a sombra 

projetada de um poste mede 2 m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminui 50 cm, calcule a medida 

da sombra da pessoa no segundo instante: 

 

 

 

 

 

7. O Zé Manuel quis saber a largura da estrada. Para isso utilizou o seguinte esquema: 
 

 
 

Encontre a largura da estrada. 

 

8. O jardineiro do Sr. Artur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores onde as divisões 

são todas paralelas à base AB do triângulo ABC, conforme figura. 
 

 
 

Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são, respectivamente: 
a) 30 e 50 cm 
b) 28 e 56 cm 
c) 50 e 30 cm 
d) 56 e 28 cm 
e) 40 e 20 cm 
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9. Sabendo que , diga qual é o perímetro do quadrilátero abaixo. 
 

 
 

10. Suponha que dois navios tenham partido ao mesmo tempo de um mesmo porto A em direções 

perpendiculares e a velocidades constantes. Sabe-se que a velocidade do navio B é de 18 km/h e que, com 

30 minutos de viagem, a distância que o separa do navio C é de 15 km, conforme mostra a figura: 

 
Desse modo, pode-se afirmar que, com uma hora de viagem, a distância, em quilômetros, entre os 

dois navios e a velocidade desenvolvida pelo navio C, em quilômetros por hora, serão, 

respectivamente: 
a) 30 e 25. 
b) 25 e 22. 
c) 30 e 24. 
d) 25 e 20. 
e) 25 e 24. 

 

PUZZLE 
 

 

Dois criadores de jacarés (criador I e criador II) estavam conversando, e, durante o curso da conversa, eles 

notaram uma curiosa coincidência. Se o criador I vendesse 7 jacarés ao criador II, o criador I ficaria com o 

mesmo número de jacarés que o criador II. Por outro lado, se o criador II vendesse ao criador I 7 jacarés, o 

criador I ficaria exatamente com o dobro do número de jacarés do criador II. Quantos jacarés cada um 

deles possui? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

Os triângulos FEB e ACB são semelhantes por apresentarem ângulos congruentes entre si, assim: 

  
Os triângulos FEA e BDA também são semelhantes pela mesma razão, assim: 

 
 
Somando as equações encontradas a partir das semelhanças, tem-se que: 

. 

Como FB + FE = AB, . Resolvendo a equação, encontramos EF = 2,4.  

 
2. b 

(PR) = (PQ) + (QR) 
(PR) = 6 
O triângulo TPR é semelhante co o triângulo SQR, então: 
(PR)/(QR) = (TR)/(SR) 
6/4 = (3 + SR)/(SR) 
6(SR) = 12 + 4(SR) 
(SR) = 6km 

 
(SQ)/(TP) = (QR)/(PR) 
3/(TP) = 4/6 
(TP) = 4,5km 

 
Perímetro = (SR) + (QR) + (QP) + (PT) + (TS) 
Perímetro = 6km + 4km + 2km+ 4,5km + 3km 
Perímetro = 19,5km. 

 

3. b 
Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes, mas, antes de calcular o valor de x por semelhança, 

precisamos calcular a hipotenusa do triângulo menor. Por Pitágoras: 
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h² = 16² + 12² 
h = 20. 

 
Agora sim, podemos fazer semelhança: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 19,2. 

 
4. d 

Primeiramente, vamos colocar as informações que o exercício nos deu no triângulo. A base é o dobro da 

altura, então vamos chamar de x a altura do retângulo e 2x sua base (já que é o dobro, como mostra o 

exercício). Veja como fica. 

  
Repare agora que o triângulo ABC é semelhante do triângulo ADG, ou seja o segmento de um deles 

sobre o segmento correspondente no outro é uma constante. Assim podemos montar uma relação 

entre a altura do triângulo ABC e do ADG e também de suas bases. 

  
Veja: Altura do triângulo ABC = h 
         Altura do triângulo ADG = h-x (ou seja, a altura do triângulo ABC menos a altura do retângulo) 
         Base do triângulo ABC = b 
         Base do triângulo ADG = b-2x (ou seja, a base do ABC menos a base do retângulo) 
 Assim, podemos montar e resolver a seguinte equivalência: 

  

 
 

5. d 
Os triângulos A0B e AQP são semelhantes. Logo: 

 

Os triângulos C0D e CQP também são semelhantes. Logo: 

http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
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Como (I) = (II), tem-se: 

 

3t = 2t +4 

t = 4 horas 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 
Podemos fazer esta questão por semelhança, mas é interessante notar que os dois triângulos possuem 

um ângulo de 90° e um ângulo de 45°. Ou seja, estamos falando do famoso triângulo que é a metade de 

um quadrado, pois o terceiro ângulo é de 45°. Dessa maneira, os dois catetos possuem a mesma medida! 
Assim, AC = 70 e EF = 8. 

 

2. a 
Como os dois triângulos são semelhantes, podemos fazer: 

  
 

Resolvendo a equação, temos que h = 25. 

 
3. d 

O triângulo verde e o triângulo azul são semelhantes, já que têm os mesmo ângulos. 
Assim, analisando os lados proporcionais (opostos aos mesmo ângulos), temos: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5/2. 
Calculando o perímetro do triângulo verde, temos: 
2P = 5/2 + 4 + 2 = 17/2. 

 
4. d 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos calcular 

por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5,6. 
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5. a 

Observe a figura: 

 
 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos calcular 

por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5. 

 
6. Para calcularmos a sombra da pessoa no segundo instante precisamos, primeiro, calcular a altura h do 

poste. Por semelhança, temos: 

 . Resolvendo a equação, encontramos h = 6. 
Agora, podemos calcular, de novo por semelhança, o valor de x. 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 0,45. 

 

7. Os dois triângulos são semelhantes pois apresentam os mesmo ângulos. Assim, podemos fazer: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x ≅ 16,67. 

 
8. b 

Neste problema, não precisamos usar semelhança efetivamente. Podemos usar o teorema de Tales! 
Vamos primeiro calcular o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 28. 
Agora, vamos calcular o valor de y: 

 
Resolvendo a equação, encontramos y = 56. 

 
9. Observe a figura: 
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Os triângulos ABE e ECD são semelhantes, pois apresentam os mesmos ângulos. Assim, podemos 

calcular por semelhança: 

  

Resolvendo a equação, encontramos x = 40/13. 

 

Resolvendo a equação, encontramos y = 96/13. 

Já sabemos que AB = 40/13, CD = 5, BC = 4, precisamos calcular AD: 

AD = 13 - 96/13 = 73/13. 

Finalmente, 2P = 73/13 + 4 + 40/13 + 5 = 230/13. 

 
10. c 

Se B está a 18 km/h e já se passou 30min, então y = 18/2 = 9 km. 
Por Pitágoras,temos que x² + y² = 15². 
x² + 9² = 15² 
x = 12. 

 

 
Para descobrir a hipotenusa do triângulo maior, cujo cateto já sabemos que mede 18, usaremos 

semelhança de triângulos. 

  
Resolvendo a equação, encontramos BC = 30 km. 
Como podemos ver, o triângulo maior tem o dobro das medidas do triângulo menor, assim, AC = 24. 

 

 

Questão Contexto  

 

O criador I possui 49 jacarés, e o criador II possui 35 jacarés. 
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Pronomes (indefinidos e relativos) 
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Indefinidos: 

 

1.  Definição: São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de maneira 

indeterminada ou imprecisa. 

 

Masculino Feminino 

Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), 

outro(s), qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), 

vários, pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), 

outra(s), qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), 

vária(s), pouca(s), bastante(s) 

  

Invariáveis 

Alguém, algo, nada, ninguém, outrem, cada, 

tudo 

  

Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados 

de interrogativos 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 

  

2. Classificação 

2.a) Pronome indefinido substantivo: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de 

seres na frase. 

São eles: algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. 

Exemplo: Algo foi dito na reunião. 

 

2.b) Pronome indefinido adjetivo: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de 

quantidade aproximada. 

São eles: cada, certo(s), certa(s). 

Exemplo: Certas pessoas têm enxaqueca crônica.  

 

3. Emprego 

3.a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver atuando como sujeito. 

Exemplo: Não foi ninguém.  

 

3.b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  

Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   

 

3.c) Qualquer: não devemos utilizá-  

Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 

 

Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 

Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  

 

Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 

                A pessoa certa passou por aqui. (adjetivo) 

 

Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 

                   Toda a semana eu estudava. (adjetivo) 
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Pronome indefinido X advérbio 

Tenho bastantes cabelos. (pronome indefinido) 

Gosto bastante dela. (advérbio de intensidade) 

 

Relativos 

1.  Definição: 

São os pronomes que não só unem orações, como também substituem um termo anterior.  

Exemplo: O perfume que adoro custa caro. (refere-  

 

Variáveis Invariávei

s 

o qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), quantos(as), cujo(a), 

cujos(as) 

onde, 

que, quem 

  

Obs.: Os pronomes relativos podem ser precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração 

na qual se encontram. 

Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. /Essa é a festa sobre a qual falei.  

 

2. Emprego 

 

Ex.: O Brasil é o país onde moro. 

desse relativo deve ser limitado aos casos em que há referência a lugares físicos e espaciais. Caso não haja, 

 

 

b) Cujo(a)(s): é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é correto utilizar artigo após o 

 

Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  

       Derrubaram as casas cujas as paredes estavam cain  

 

c) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). É sempre precedido por 

preposição.  

Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 

d) Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é 

 

Ex.: A cidade em que/na qual moro é maravilhosa. 

       Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 

 

Ex.: Fiz tanto quanto ele.  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O amor e o tempo 

Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a 

colunas de mármore, quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais 

certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas, que partem do 

centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos 

sabiamente pintaram o amor menino; porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De 

todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que 

já não atira; embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê o que não via; e 



 

 
P

o
r.

 

faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo 

tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para 

não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor?! O mesmo amar é causa de 

não amar e o ter amado muito, de amar menos. 
(VIEIRA, Antônio. Apud: PROENÇA FILHO, Domício. Português. Rio de Janeiro: Liceu, 1972. V5. p.43)  

 

Os pronomes relativos, sublinhados abaixo, estabelecem a coesão textual, retomando substantivos 

-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe as setas, com que 

já não fere; abre-lhe os olhos, com que 

substantivos: 
a) arco, olhos, tempo 
b) instrumentos, setas, olhos 
c) arco, asas, setas 
d) tempo, arco, olhos 
e) arco, setas, olhos 

 

2. -se orador consumado não é indispensável conhecer o que de fato é justo, 

mas sim o que parece justo para a maioria dos ouvintes, que são os que decidem; nem precisa saber 

tampouco o que é bom ou belo, mas ape  

 

Neste trecho da tradução da segunda fala de Fedro, observa-se uma frase com estruturas oracionais 

recorrentes, e por isso plena de termos repetidos, sendo notável, a este respeito, a retomada do 

demonstrativo o e do pronome relativo que 

que exerce a 

mesma função sintática nas orações de que faz parte. Indique-a. 
a) Sujeito. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Objeto direto. 
e) Objeto indireto. 

 

3. Colisão entre caminhão e carro deixa 4 mortos em Pernambuco 

Ana Lima Freitas - Texto adaptado 
 

Uma colisão, na qual um caminhão foi de encontro a um carro, deixou 4 pessoas mortas e 2 feridas na 

noite desta terça-feira na cidade de Salgueiro, a 530km do Recife, no sertão de Pernambuco. Entre as 

vítimas fatais, estavam engenheiros responsáveis pela 
construção da Ferrovia Transnordestina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o 

caminhão com placa do Rio Grande do Norte, o qual a Polícia recolheu ao depósito, colidiu com o 

carro, um veículo Gol, com placa do Ceará. Dos 4 ocupantes do Gol, 3 morreram. Entre eles estavam 

engenheiros responsáveis pela construção da Ferrovia Transnordestina. O motorista do caminhão 

também morreu no local do acidente. Ao Hospital Regional de Salgueiro as vítimas do referido acidente 

foram levadas. 
 

Do texto, considere apenas o trecho: "...o caminhão com placa do Rio Grande do Norte, o qual a 

Polícia recolheu ao depósito, colidiu com o carro". Em relação ao termo "o qual", é correto afirmar que 
a) promove a coerência textual apontando o termo que o precede, sendo portanto catafórico. 
b) é tido como sujeito da frase, uma vez que substitui tal termo. 
c) pode ser substituído por "cuja" sem comprometer a coesão textual. 
d) é pronome relativo e pertence à segunda oração do período destacado. 
e) é pronome relativo, portanto, não poderia referir-se a um substantivo. 

 

4. Felicidade Clandestina  

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto 

enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da 

blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias 

gostaria de ter: um pai dono de livraria.  
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Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, 

ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife 

mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima 

vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos 

imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma 

ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: 

continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de 

começar a exercer sobre mim um tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As 

reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar 

vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E, completamente acima de minhas posses. Disse-me que 

eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei 

na própria esperança de alegria: eu não vivia, nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e 

me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como 

eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia 

emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí 

devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, 

que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa 

do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo 

mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou 

simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia 

seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta 

calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não 

escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, 

às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja 

precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia 

sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de 

modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando 

sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde 

e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária 

daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, 

entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não 

estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa 

exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! E o pior para essa mulher não 

era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos 

espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à 

porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma 

que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu 

estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não 

saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas 

mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco 

importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. 

Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas 

maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, 

fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas 

dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina 

para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. 

Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu 

amante.  
Clarice Lispector 
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regada várias vezes no texto. 
I - -me que eu passasse pela sua casa 

no dia seguinte e que -32). 
II - Tem função anafórica e catafórica ao mesmo tempo e serve de complemento verbal na frase a 

que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de 

-9). 
III - que  

que -46). 
 

Está correto o que se afirma em 
a) I, II e III. 
b) I e II somente. 
c) II e III somente. 
d) I e III somente. 

 

5. Recado dado ao STF  
Editorial Folha de S.Paulo, 13 set. 2016 

 

  Poucas vezes a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal se revestiu de tanto 

simbolismo quanto a de Cármen Lúcia, cuja chegada ao comando do órgão de cúpula do Judiciário 

se consumou nesta segunda-feira (12).  

  Em uma cerimônia simples, a ministra quebrou o protocolo já no início de seu discurso. Em vez 

de cumprimentar primeiro o presidente da República, Michel Temer (PMDB), Cármen Lúcia considerou 

que a maior autoridade presente era "Sua Excelência, o povo"  e, por isso, saudou antes de todos o 

"cidadão brasileiro". 

  Partisse de outrem, o gesto talvez pudesse ser considerado mero populismo; vindo da nova 

presidente do STF, guarda coerência com outras iniciativas de valor simbólico semelhante, como abrir 

mão de carro oficial com motorista ou dispensar a festa em sua própria posse. 

  Como se pudesse haver dúvidas a respeito disso, Cármen Lúcia deixa clara a intenção de, no 

próximo biênio, conduzir o STF com a mesma austeridade que pauta sua conduta pessoal. "Privilégios 

são incompatíveis com a República", disse a esta Folha no ano passado. 

  É de imaginar, assim, que a nova presidente de fato reveja uma das principais bandeiras da 

agenda corporativista de seu antecessor, Ricardo Lewandowski: o indefensável aumento salarial para 

os ministros do Supremo. 

  Não há de ser esse o único contraste entre as gestões. Espera-se que Cármen Lúcia moralize os 

gastos com diárias de viagens oficiais no STF, amplie a transparência e a previsibilidade das decisões 

do Judiciário e, acima de tudo, resgate o papel disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, esvaziado 

sob a batuta de Lewandowski. 

  Desfrutando de sólida reputação no meio jurídico, a ministra suscita altas expectativas ainda por 

outro motivo: ela relatou o processo do ex-deputado federal Natan Donadon, condenado por desvio 

de dinheiro público e primeiro político a ter sua prisão determinada pelo STF desde a promulgação da 

Constituição de 1988. 

  Daí por que o ministro Celso de Mello se sentiu à vontade para, antes do discurso de Cármen 

Lúcia, proferir palavras duríssimas contra "os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o 

efeito deletério de subverter a dignidade da função política e da própria atividade governamental". 

  No plenário do Supremo, diversos figurões da política investigados ou processados por crimes 

contra o patrimônio público apenas ouviam, constrangidos. Que o recado da gestão Cármen Lúcia 

possa ir além do plano simbólico. 

 

No primeiro parágrafo do editorial, o pronome relativo destacado 

a)qualifica Carmén Lúcia e faz alusão a cúpula. 

b) retoma posse e relaciona-se a segunda-feira. 

c)institui relação de substituição e resgata cúpula. 

d)estabelece relação de posso e refere-se a Cármen Lúcia. 
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6.   

 
 

 
Comenta-se com correção:  

a) (linha 10) A palavra você não é, aqui, um pronome de tratamento, mas um pronome indefinido, 

 

b) (linha 15) A coesão realizada pelo pronome esse supõe a relação com um dado oferecido pelo 

contexto: trata-se do momento em que a mulher não está especialmente preocupada com a 

maternidade.  

c) (linhas 17 e 18) Uma crônica é oferecida a quem lê; a coerência do texto não imporia qualquer 

limite à crônica citada: pode tratar de qualquer assunto, que garantirá inspiração ao leitor 

pretendido.  

d) 

empregada em desacordo com as normas gramaticais.  

e) (linha 8) Se outra formulação para o segmen

não haveria prejuízo da correção original. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. [...] a capoeira, a guardiã do jogo, da brincadeira, do faz de conta que luta mas joga com o outro, 

simula um golpe e tira o outro para dançar e que tem uma vinculação étnica e racial com o percurso e 

o lugar da negritude em nosso país, acabou, em algumas escolas, ensinada sob o controle da 

esportivização, com regras e pontuações.  
 Fonte: . Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, Volume 1, 2008, p.231.  

 

Qual alternativa apresenta uma análise correta sobre o conteúdo ou a organização linguística do 

fragmento? 

a) Na linha 1, no contexto em que são usados, os substantivos jogo, brincadeira e faz de conta se 

opõem para evidenciar os contrastes da capoeira como prática escolar.  

b) ivação 

e composição. 

c) -2) servem para fazer referência a um espectador qualquer de 

um jogo de capoeira, indeterminando essa referência. 

d) Sem prejuízo da adequação gramatical, o adjetivo composto étnico-racial poderia substituir a 

sequência dos dois adjetivos empregados na linha 2. 

e) -se às 

escolas brasileiras em geral. 

 

2.     
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De acordo com a análise morfossintática dos termos destacados abaixo, pode-se concluir que está 

incorreta a afirmativa: 

a) 

substantivo próprio. (ref.2 texto 2) 

b) para-rai  (ref 12, texto 2) a 

expressão grifada é predicativo do sujeito. 

c) golaços 

de sufixação. 

d) -  uma palavra negativa, o pronome SE 

teria que, obrigatoriamente, vir antes o verbo PODER. 

 

3. 
Durante as duas semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado; os bons dias e as boas 

tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. Mas eis que na 

hora da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido se 

alegria, vira Antônio não saber o que fazer das malas nas mãos, gaguejar  perturbado em ser o bom 

 

 

 

(LISPECTOR, Clarice. Laços de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982. p. 109-111.) 

 

 

a)  

b) A indicação de ordem é representada pela forma verbal no imperativo. 

c) A rudeza do falante é expressa pela forma verbal imperativa. 

d) A referência a um momento anterior na narrativa está representada pela expressão de tempo 

 

e)  
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4. Cada brasileiro poderia ser um quadro de Portinari 

Nenhum artista pintou tanto um país quanto Portinari pintou o Brasil. Ele eternizou em tinta e tela a 

alma de um povo inteiro. Brancos, pretos, índios, mestiços, retirantes, artistas, trabalhadores, heróis e 

anônimos, estão todos lá, mostrando quem somos para o mundo e para nós mesmos. Neste ano em 

que se comemora os 100 anos de nascimento do pintor, uma série de exposições e eventos vão lembrar 

sua vida e seu trabalho. E tentar realizar o maior sonho: que cada brasileiro veja sua obra. E nela se 

reconheça. 

"O Globo", 30/07/2003. 

 

 

 
 

Em relação à sintaxe do texto em que se apoia a publicidade, afirma-se que: 

a) a conexão sintática que se estabelece através de TANTO... QUANTO traduz uma circunstância de 

consequência; 

b) o pronome indefinido TODOS posposto assume o caráter de um sujeito resumitivo; 

c) "mostrando quem somos para o mundo" - a concordância do verbo SER com o pronome QUEM é 

a expressão de um registro coloquial inadequado; 

d) "Neste ano ..." - o uso do demonstrativo aponta o ser no espaço e no tempo restrito a um fato no 

passado; 

e) "Cada brasileiro poderia ser um quadro de Portinari" - o futuro do pretérito, nesse trecho, foi 

empregado para indicar um fato que não pôde se realizar, nem se poderá realizar. 

 

5. EU VEJO UMA GRAVURA 

Descrição de gravuras  Seis 

 

 

Eu vejo uma gravura 

 grande e rasa. 

No primeiro plano 

 uma casa. 

À direita da casa 

 outra casa. 

Lá no fundo da casa 

 outra casa. 

Em frente da casa 

 uma vala: 

 onde escorre a lama 
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 doutra casa. 

E no chão da casa 

 outra vala: 

 onde escorre o esgoto 

 doutra casa. 

Esta casa que eu vejo 

 não se casa 

com o que chamamos 

 uma casa. 

Pois as paredes são 

Esburacadas 

onde passam aranhas 

 e baratas. 

E os telhados são 

 folhas de zinco. 

E podem cair 

 a qualquer vento. 

E matar uma mulher 

 que mora dentro. 

E matar a criança 

 que está dentro 

 da mulher que mora 

 nessa casa. 

Ou da mulher que mora 

 noutra casa. 

É preciso pintar 

 outra gravura 

 com casas de argamassa 

 na paisagem. 

Crianças cantando 

 a segurança 

 da vida construída 

 à sua imagem.     
Joana em Flor, Reynaldo Jardim 

 

A repetição do pronome indefinido "outra", no poema "Eu Vejo uma Gravura", enfatiza a ideia de: 

a) isolamento 

b) conglomerado 

c) repulsão 

d) concórdia 

e) ambiguidade 

 

6. Língua para inglês ver 

A incorporação da língua inglesa aos idiomas nativos dos mais diversos países não é novidade. 

Traduz, no âmbito da linguagem, uma hegemonia que os Estados Unidos consolidaram desde a década 

de 50. Com a globalização e o encurtamento das distâncias entre as nações obtido pelo avanço dos 

meios de comunicação, a contaminação das demais línguas pelo inglês ficou ainda mais patente. 

O fenômeno não é em si mesmo nocivo. Pode até enriquecer um idioma ao permitir que se 

incorporem informações vindas de fora que ainda não têm correspondência local. A Internet é um 

exemplo nesse sentido. 

Outra coisa, porém, bem diferente, é o uso gratuito de palavras em inglês como o que se 

verifica hoje no Brasil. A não ser pela vocação novidadeira - e caipira - de quem se deslumbra diante 

de qualquer coisa que o aproxima do "estrangeiro", não há nenhuma razão para que se diga "sale" no 

lugar de liquidação, ou qualquer motivo para falar "off" em vez de desconto. Tais anomalias são um dos 

sintomas do subdesenvolvimento e exprimem, no seu ridículo involuntário, a mentalidade de quem 

confunde modernidade com uma temporada em Miami. 

Um país como a Alemanha, menos vulnerável à influência da colonização da língua inglesa, 

discute hoje uma reforma ortográfica para "germanizar" expressões estrangeiras, o que já é regra na 

França. O risco de se cair no nacionalismo tosco e na xenofobia é evidente. 
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Não é preciso, porém, agir como Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, que 

queria transformar o tupi em língua oficial do Brasil para recuperar o instinto de nacionalidade. No 

Brasil de hoje já seria um avanço se as pessoas passassem a usar, entre outros exemplos, a palavra 

"entrega" em vez de "delivery". 
(FOLHA DE S. PAULO - 20/10/97) 

 

DIANTE DE QUALQUER coisa que O -

se, respectivamente, como 

a) locução adverbial  pronome relativo  pronome demonstrativo. 

b) locução prepositiva  pronome indefinido  artigo definido. 

c) advérbio de lugar  pronome relativo  pronome pessoal. 

d) locução prepositiva  pronome indefinido  pronome pessoal 

e) advérbio de lugar  pronome indefinido  artigo definido. 

 

7. Como dizemos concordo com as ideias

 

As ideias que 

concordo são 

sempre as 

menos radicais. 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Menas: o certo do errado, o errado do certo. São Paulo, 2010. Catálogo de exposição. p. 

29. 

 

conversa espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, 

assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita 

formal da língua portuguesa. 

a) O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. 

b) Este é o livro que eu falei dele ontem. 

c) O livro cujo o autor foi premiado está esgotado. 

d) O livro do qual falamos ontem está esgotado.  

 

8. A garagem de casa 
1Com o portão enguiçado, e num 2convite a 3ladrões de livros, a 4garagem de casa lembra uma 

biblioteca pública permanentemente aberta para a rua. 5Mas não são 6adeptos de literatura 7os 

indivíduos que ali se abrigam da chuva ou do sol a pino de verão. 8Esses desocupados 9matam o tempo 

jogando porrinha, ou lendo os jornais velhos que mamãe amontoa num canto, sentados nos degraus 

do escadote com que ela alcança as prateleiras altas. 10Já quando fazem o obséquio de me liberar o 

espaço, de tempos em tempos entro para olhar as estantes onde há de tudo um pouco, em boa parte 

remessas de editores estrangeiros que têm apreço pelo meu pai. 11Num reduto de literatura tão sortida, 

como bem sabem os habitués de sebos, fascina a perspectiva de por puro acaso dar com um livro 

bom. 12Ou by serendipity, como dizem os ingleses quando na caça a um tesouro se tem a felicidade de 

deparar com outro bem, mais precioso ainda. Hoje revejo na mesma prateleira velhos conhecidos, 

algumas dezenas de livros turcos, ou búlgaros ou húngaros, que papai é capaz de um dia querer 

destrinchar. Também continua em evidência o livro do poeta romeno Eminescu, que papai ao 

menos 13tentou ler, como é fácil inferir das folhas cortadas a espátula. Há uma edição em alfabeto árabe 

das Mil e Uma Noites que ele não 14leu, mas cujas ilustrações 15admirou longamente, como denunciam 

os filetes de cinzas na junção das suas páginas coloridas. Hoje tenho experiência para saber quantas 

vezes meu pai 16leu um mesmo livro, posso quase medir quantos minutos ele se 17deteve em cada 

página. 18E não costumo perder tempo com livros que ele nem sequer 19abriu, entre os quais uns 

poucos eleitos que mamãe 20teve o capricho de empilhar numa ponta de prateleira, confiando numa 

futura redenção. Muitas vezes a vi de manhãzinha compadecida dos livros estatelados no escritório, 

com especial carinho pelos que trazem a foto do autor na capa e que papai despreza: parece disco de 

cantor de rádio.   
(Chico Buarque. O irmão alemão. 1 ed. São Paulo. Companhia das letras. 2014. p. 60-61. 

Texto adaptado com o acréscimo do título.) 

 

A obra O irmão alemão, último livro de Chico Buarque de Holanda, tem como móvel da narrativa a 

existência de um desconhecido irmão alemão, fruto de uma aventura amorosa que o pai dele, Sérgio 
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Buarque de Holanda, tivera com uma alemã, lá pelo final da década de 30 do século passado. 

Exatamente quando Hitler ascende ao poder na Alemanha. Esse fato é real: o jornalista, historiador e 

sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, na época, solteiro, deixou esse filho na Alemanha. Na família, 

no entanto, não se falava no assunto. Chico teve, por acaso, conhecimento dessa aventura do pai em 

uma reunião na casa de Manuel Bandeira, por comentário feito pelo próprio Bandeira. 

Foi em torno da pretensa busca desse pretenso irmão que Chico Buarque desenvolveu sua narrativa 

ficcional, o seu romance. 

 

Realidade e ficção estão aqui entranhadas numa narrativa que embaralha sem cessar memória 

 

 

 

Indique a opção correta em relação ao enunciado. 

a) No enunc

 

b)  

c) -se a um lugar imaginário ideal, que só existe na mente do enunciador. 

d)  

 

9. O poder da vírgula 

Numa prova de português do ensino fundamental, ante a pergunta sobre qual era a função do 

apóstrofo, um aluno respondeu: "Apóstrofos são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha 

que o Leonardo fotografou". 

A frase, além de alertar sobre os avanços que precisamos na excelência da educação, é didática quanto 

aos cuidados no uso da língua portuguesa, preciosidade que herdamos dos lusos, do galego e do latim. 

O erro gritante que o aluno cometeu ao confundir dois termos com sonoridade parecida foi agravado 

com a colocação da vírgula depois de "amigos de Jesus". 
(Josué Gomes da Silva, Folha de S. Paulo, 02/09/2012) 

 

A respeito da falha de pontuação cometida pelo aluno, é correto afirmar que o emprego da vírgula 

a) revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa desnecessária. 

b) revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa desnecessária. 

c) revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa desnecessária. 

d) revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa desnecessária. 

e) revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa desnecessária. 

 

Questão contexto   
 

 

Brilha onde estiver  O teatro mágico 

 

Não há de ser nada, pois sei que a madrugada acaba, quando a lua se põe 

O abraço de um vampiro é o sorriso de um amigo e mais nada 

Não há de ser nada, pois sei que a madrugada acaba, quando a lua se põe 

A estrela que eu escolhi não cumpriu com o que eu pedi 

e hoje não a encontrei 

Pois caiu no mar, e se apagou 

Se souber nadar, faça-me o favor 

O milagre que esperei nunca me aconteceu 

Quem sabe só você 

Pra trazer o que já é meu 

Brilha onde estiver 

Faz da lágrima o sangue que nos deixa de pé 

 

Os dois primeiros pronomes relativos destacados na música cumprem a mesma função sintática. O terceiro 

apresenta distinção. Explique essas afirmativas.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Questão para o aluno entender que os pronomes evitaram a repetição dos substantivos aos quais se 

 

 

2. a 

Todas as ocorrências dos pronome relativo 

oração.  

 

3. d 

P

explicativa.  

 

4. b 

A afirmação I é correta porque os dois pronomes relativos exercem função sintática de objeto do verbo 

mencionados anteriormente, abre espaço para o aposto que será explicitado após os dois-pontos.  

 

5. d  

O pronome cujo é utilizado para estabelecer uma relação de posse. Assim, sua ocorrência refere-se a 

Carmen Lúcia, nome que o antecede: a chegada é de Carmen Lúcia. 

 

6. b  

A as 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. d  

Os substantivos jogo, brincadeira e faz de conta funcionam como complementos de uma mesma ideia. 

Os processos de formação de faz de conta e negritude são composição e derivação respectivamente. As 

duas ocorrências de o outro servem para fazer referência a um jogador de capoeira, a alguém que 

participe do jogo, e não meramente a um expectador. O pronome indefinido que acompanha escolas 

evidencia que a crítica é feita a certas escolas em que o esporte é ensinado dessa maneira (sob controle 

da esportivização), não a todas as escolas. Assim, a única alternativa correta é a letra B.  

 

2. d  

É correto o que se afirma em A, B e C, pois o uso do pronome indefinido NINGUÉM como nome próprio 

- vo do sujeito na oração 

termo formado por derivação sufixal. É incorreto o que se afirma em D, porque se antes da locução verbal 

em ênclise ao verbo sentir. 

 

3. a 
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4. b  

emais sujeitos em um só. Daí o caráter resumitivo. 

 

5. b 

continuidade, de fileiras de casas sem fim. 

 

6. d  

Questão para o aluno observar a classe gramatical das palavras destacadas. A alternativa se justifica. 

 

7. d 

As demais alternativas apresentam desvios gramaticas que, se corrigidos, ficariam: a- Pelo qual; b- de 

que falei; c- cujo autor 

 

8. d 

. A letra d é correta por tanto o 

elementos anafóricos que garantem coesão ao texto. 

 

9. c  

A uma oração adjetiva restritiva 

em explicativa, gerando uma informação incoerente de que os apóstolos seriam os únicos amigos de 

Jesus, como é afirmado em C.  

 

 

 

 

Questão Contexto  

 

Os dois primeiros são objetos diretos e o terceiro 
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RESUMO   
 

 

Pronome Possessivo  
 
Enquanto os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os possessivos, o que lhes cabe ou 

pertence. Eles apresentam formas correspondentes à pessoa que se referem. Observe o quadro:  

 
  

Um possuidor  Vários possuidores  

  
Um 

objeto  
Vários 

objetos  
Um 

objeto  
Vários 

objetos  

1ª pessoa masculin

o 
feminino  

meu 
minha  

meus 
minhas  

nosso  
nossa  

nossos  
nossas  

2ª 

pessoa  
masculin

o 
feminino  

teu 
tua 

teus  
tuas  

vosso  
vossa  

vossos  
vossas  

3ª 

pessoa  
masculin

o 
feminino  

seu 
sua  

seus  
suas  

seu 
sua  

seus  
suas  

 
• O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta 

da dúvida a respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a Língua Portuguesa nos 

oferece precisar o possuidor com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) 

senhor(es), da(s) senhora(s), entre outras expressões.  

• Para reforçar a ideia de posse visando a clareza e a ênfase, costuma-se utilizar as palavras: próprio, 

mesmo. Por exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.  

 

Pronome demonstrativo 
 

1. Definição: São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no 

discurso) em relação às pessoas do discurso. 

 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  
2. Funções 

 
2.a) No tempo 
Este ano está perfeito. (presente) 
Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 
Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 

 
2.b) No espaço 
Este é meu carro. (próximo de quem fala) 
Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 
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Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 

 
2.c) No texto 
Referência a termos precedentes 

algo que já foi dito. O pron

referência a algo que ainda será mencionado. 
Exemplo:A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 
               Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 

 

 
Exemplo: 
João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Os donos da comunicação 
Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se cuidem porque os donos da comunicação 

duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xingam a TV e os reis da 

Espanha cassam o rádio, mas, quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda tão por 

cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem 

aparecer nos shows dos horários nobres e mandam no society que morre se o nome não aparecer nas 

colunas. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles 

deles. Isso é assim aqui, na Bessarábia e na Baixa Betuanalândia. Parece que é a lei. O que também é 

muito justo porque os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte: nós, pra 

sabermos umas coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora vocês já 

imaginaram o que sabem os donos da comunicação que só deixam sair 10% do que sabem? Pois é; tem 

gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu acho, é 

falar mal de dono de comunicação. Aí tua revolução fica xinfrim, teu terrorismo sai em corpo 6 e se 
você morre vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas. 

(Millôr Fernandes. Que país é este?, 1978.) 

 
No último período do texto, a discrepância dos possessivos teu e tua (segunda pessoa do singular) 

com relação ao pronome de tratamento você (terceira pessoa do singular) justifica-se como 
a) possibilidade permitida pelo novo sistema ortográfico da língua portuguesa. 
b) um modo de escrever característico da linguagem jornalística. 
c) emprego perfeitamente correto, segundo a gramática normativa. 
d) aproveitamento estilístico de um uso do discurso coloquial. 
e) intenção de agredir com mau discurso os donos da comunicação. 

  

2. Leia com atenção o fragmento abaixo do conto "A terceira margem do rio". 
Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; por isso, todos pensaram de nosso pai a razão 

em que não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de 

promessa; ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a 

lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. 
Guimarães Rosa in: Primeiras estórias 

 
O uso dos pronomes possessivos na parte grifada do texto está de acordo com a norma culta padrão. 

Todavia você pode manter o mesmo sentido usando uma outra construção. Escolha nas alternativas 

abaixo aquela que melhor substituiria o trecho destacado sem criar ambiguidade. 
a) perto e longe da tua família dele. 
b) perto e longe da sua família. 
c) perto e longe da tua família. 
d) perto e longe da família dele. 
e) perto e longe da família daqui.   
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3. Cedo ou tarde, uma dúvida cruel pinta na sua cabeça: "Que profissão escolher?". Ou ainda: "Em que 

faculdade entrar?". [...] 
É por isso que a Editora Abril está lançando o Guia do estudante. Porque o que ele mais tem é 

exatamente o que você mais precisa saber: tudo sobre todas as profissões universitárias e técnicas, o 

mercado de trabalho, os cursos e o nível de todas as faculdades brasileiras, onde e como conseguir 

bolsas de estudo e muitas dicas de profissionais bem-sucedidos. Uma verdadeira luz pra você acertar 

na escolha da profissão que mais faz sua cabeça. 
O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. Sentindo firmeza. 
Pode contar com o Guia do estudante pra encarar essa parada. Ele vai dar a maior força pra você. 
(VEJA, São Paulo, n. 976, 1987 apud. AMARAL, Emília et al. Português: novas palavras literatura, gramática, redação. São 

Paulo: FTD, 2000. p. 326.) 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto. 
(01) O pronome pessoal ele (ref. 2) faz referência ao estudante que busca uma faculdade para cursar. 
(02) Nota-se, no início do texto, um tom menos formal, com uma linguagem próxima do cotidiano. Ao 

longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever o produto, o autor do texto utiliza 

uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, no final, a dirigir a palavra aos jovens, num tom 

mais coloquial. 
(04) Segundo o texto, o Guia do estudante oferece trabalho e meios de conseguir bolsas de estudo 

nas faculdades do Brasil e também do exterior. 
(08) De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem escolhe a profissão 

que quer seguir, pois o Guia do estudante será uma verdadeira luz na vida do jovem. 
(16) "Que profissão escolher?" e "Em que faculdade entrar?" são exemplos de discurso direto 

introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos jovens no momento em 

que estão decidindo seu futuro profissional. 
(32) O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. 

Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja alterado: O melhor de tudo 

é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés no chão: sentindo firmeza. 
(64) O pronome possessivo sua  se refere à segunda pessoa do discurso você. 

SOMA: (   ) 

 

4. Reflexivo 
O que não escrevi, calou-me.  
O que não fiz, partiu-me.  
O que não senti, doeu-se.  
O que não vivi, morreu-se.  
O que adiei, adeus-se.  
(Affonso Romano de Sant'Anna)  

 

Assinale a classificação gramatical correta para os vocábulos 'O' e 'se': "O que adiei, adeus-se" (2º 

parágrafo)  
a) artigo - pronome reflexivo. 
b) pronome pessoal oblíquo - pronome apassivador. 
c) pronome pessoal oblíquo - pronome reflexivo.  
d) pronome demonstrativo - palavra de realce.  
e) pronome demonstrativo - pronome apassivador. 

5. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de 

mais fácil compreensão científica.  
A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: o objeto do lado de fora aparece 

refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake* sabia 

disso e afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê". Sei disso por experiência 

própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente: ali está uma 

epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que 

florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus 

olhos não viam a beleza. Só viam o lixo. Adélia Prado disse: "Deus de vez em quando me tira a poesia. 

Olho para uma pedra e vejo uma pedra". Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que 

ele viu virou poema.  
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(Rubem Alves. A complicada arte de ver. Folha de S.Paulo, 26.10.2004) 

 * William Blake (1757-1827) foi poeta romântico, pintor e gravador inglês. Autor dos livros de  
poemas Song of Innocence e Gates of Paradise.  
 

-se dizer que é um  
a) possessivo de segunda pessoa e se refere ao conteúdo do parágrafo anterior.  
b) demonstrativo combinado com prefixo e se refere aos ipês floridos citados a seguir.  
c) demonstrativo masculino de segunda pessoa e se refere ao poeta William Blake. 
d) demonstrativo neutro que tem como referência a última frase do parágrafo anterior.  
e) possessivo neutro e se refere a Moisés diante da sarça ardente. 

 

6. Convivas de boa memória 
Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia 

arrenegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, 

conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo; 

mas era um antigo, e basta. 
Não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por 

hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe 

a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se 

lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das 

primeiras calças que vestiram! Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas 

porque execro essa cor; mas isso mesmo pode ser olvido e confusão. 
E antes seja olvido que confusão; explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se 

pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que 

faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as cousas que não achei nele. Quantas 

ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não 

vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os 

generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no 

metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. 
É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim podes 

também preencher as minhas. 
(ASSIS, de Machado. Dom Casmurro - Editora Scipione - 1994 - pág 65) 

 
 isso  

a) À precária memória do narrador. 
b) Às pessoas que viveram em hospedarias. 
c) À vida dos convivas. 
d) Às pessoas que passam a vida na mesma casa de família. 
e) Ao narrador não se lembrar da cor das calças. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. I. Citar pessoas que sejam autoridades reconhecidas em determinada matéria é um recurso excelente 

para dar ainda mais credibilidade ao orador. Fácil deduzir.  
Se você faz palestra sobre gestão e cita, por exemplo, uma frase de Peter Drucker, que corresponde à 

sua forma de pensar, terá grande chance de fortalecer ainda mais a credibilidade da sua mensagem.  
Por isso, as citações precisam ser de pessoas que tenham inquestionável autoridade sobre o tema 

apresentado. Se a autoridade de quem foi citado é contestada por uma parte do público, haverá risco 

de quem o citou também ser contaminado por essa resistência.  
No exemplo acima, alguém poderia até não concordar com Peter Drucker, mas dificilmente 

contestaria a autoridade dele.  
Obs.: Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), escritor, professor e consultor administrativo de origem 

austríaca; é considerado o pai da administração moderna, tida por ele como a ciência que trata sobre 

pessoas nas organizações.  
(POLITO, Reinaldo. Citar pessoas num discurso..., economia.uol.com.br. 21/04/2016) II 1 5 10  
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II. O argumento de prestígio mais nitidamente caracterizado é o argumento de autoridade, o qual 

utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma 

tese.  
Para nós [...], o argumento de autoridade é de extrema importância e, embora sempre seja permitido, 

numa argumentação particular, contestar-lhe o valor, não se pode, sem mais, descartá-lo como 

irrelevante, salvo em casos especiais [...].  
O espaço do argumento de autoridade na argumentação é considerável.  
(PERELMAN, Chaïm e OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. Trad. Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 348) 

 
É correta a seguinte afirmação:  
a) Em é um recurso excelente para dar ainda mais credibilidade ao orador (I), o uso da palavra 

ainda constitui pleonasmo, pois não acrescenta traço de sentido algum ao já expresso por mais.  
b) Em Se você faz palestra sobre gestão e cita, por exemplo, uma frase de Peter Drucker, que 

corresponde à sua forma de pensar (I), tem-se exemplo de emprego do pronome possessivo 

que prejudica a clareza da frase.  
c) Em haverá risco (I), o emprego da forma verbal respeita as normas da gramática; se o enunciado 

fosse o  
d)  
e) Em II (linha 8), a retirada da vírgula que antecede a expressão sem mais mantém a correção da 

frase e preserva o sentido original. 

 

2. Liberdade para mentir 
Marion Strecker 

Folha de S. Paulo 26/08/2014 02h00 

Os jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão, das Organizações Globo, sentiram 

na pele as consequências da liberdade com que se escreve e reescreve a principal enciclopédia do 

século 21. Seus verbetes na Wikipédia ganharam informações falsas e ofensivas. E o mais espantoso: as 

modificações foram feitas a partir da rede de internet do Palácio do Planalto. 
O governo federal lamentou o episódio, negou que tenha sido o autor das modificações, 

afirmou que agora é tecnicamente impossível identificar os responsáveis e alegou que sua rede é 

também usada por visitantes do Planalto. A fraude teria ocorrido em maio do ano passado, mas só veio 

à tona neste mês. 
O episódio joga luz sobre os bastidores da maio enciclopédia do século 21, quinto site mais 

visitado do mundo, que atende mais de 430 milhões de pessoas por mês com seus 32 milhões de 

verbetes em 287 idiomas. Qualquer um pode escrever ou reescrever verbetes da Wikipédia. 
Um dos pilares da Wikipédia é permitir o anonimato de seus autores. Por que isso? A fundação 

alega que o anonimato favorece a enciclopédia, pois autores que talvez não queiram ver sua imagem 

pública associada a determinados verbetes também poderiam colaborar. Será que os benefícios de 

permitir o anonimato justificam os malefícios? 
O anonimato como valor é uma herança da internet do século 20, quando não havia Facebook 

e o uso de apelidos ou avatares era bem mais dominante do que hoje. O fundador mais conhecido da 

enciclopédia é o americano Jimmy Wales, que no século 20 era dono de um site pornográfico e antes 

de criar a Wikipédia tentou fazer uma enciclopédia escrita por especialistas. Mudou de ideia quando 

percebeu que o site poderia crescer muito mais rápido se aceitasse contribuição de qualquer um. 
Para escrever para a Wikipédia é preciso ter tempo livre, por isso ela é escrita 

predominantemente por dois grupos: pessoas muito jovens e pessoas aposentadas. Agrande maioria 

dos colaboradores são homens, o que também gera um desequilíbrio que a enciclopédia tenta 

combater. 
Existe uma divisão de funções entre os colaboradores. Há os editores (autores), os eliminadores 

(que apagam conteúdos que consideram inadequados), os administradores, os os verificadores e o 

conselho de arbitragem, para resolver disputas. As funções de eliminador e administrador, que são as 

mais poderosas, são exercidas por pessoas eleitas pelos próprios colaboradores da enciclopédia. 
Mas há diferenças culturais importantes entre a Wikipédia original, em inglês, e a Wikipédia em 

português. Além de a versão em inglês ser muito maior, com muito mais verbetes e colaboradores, a 

busca do consenso é mais presente em sua produção, enquanto que em português prevalece a 

votação simples. 
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A confiabilidade das informações continua a ser o maior problema da Wikipédia, embora em 

países como a Grã-Bretanha mais pessoas confiem na enciclopédia on-line (64%) do que nos jornalistas 

da BBC (61%) e de outros veículos. 
Seu método de produção favorece erros, tanto bem quanto mal intencionados, como mostra 

o exemplo dos verbetes sobre os jornalistas da Globo. Embora seus acertos sejam inúmeros, seus erros 

são cometidos em escala muito mais ampla do que nas enciclopédias tradicionais, como a Britannica, 

que é escrita por profissionais remunerados, entre eles experts, acadêmicos e até laureados com o 

prêmio Nobel. 
A fé na "sabedoria das multidões" é outro valor supremo da Wikipédia. Mas a "sabedoria das 

multidões" pode resultar no desprezo pela voz do indivíduo,  inclusive do especialista. E o anonimato 

pode liberar o lado mais obscuro da natureza humana, como lembra o intelectual Jaron Lanier, que 

cunhou a expressão "maoísmo digital". 
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marionstrecker/2014/08/ 

1505571-liberdade-para-mentir.shtml. Acesso em: 10 out.2014. 

 
   

 

A respeito do pronome possessivo evidenciado nesse trecho, é válido afirmar que 
a) os verbetes foram escritos pelos jornalistas. 
b) Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão escrevem verbetes para Wikipédia. 
c) os verbetes da Wikipéda eram sobre Carlos Alberto Sardeberg e Miriam Leitão. 
d) as informações contidas nos verbetes na Wikipédia eram sobre visitantes do Palácio do Planalto. 
e) as modificações nos verbetes foram realizadas por Carlos Alberto Sardeberg e Miriam Leitão. 

 

3. Todo o barbeiro é tagarela, e principalmente quando tem pouco que fazer; começou portanto a puxar 

conversa com o freguês. Foi a sua salvação e fortuna. O navio a que o marujo pertencia viajava para a 

Costa e ocupava-se no comércio de negros; era um dos combóis que traziam fornecimento para o 

Valongo, e estava pronto a largar. 
  Ó mestre! disse o marujo no meio da conversa, você também não é sangrador?  

 Sim, eu também sangro...  
 Pois olhe, você estava bem bom, se quisesse ir conosco... para curar a gente a bordo; morre-se ali 

que é uma praga.  
 Homem, eu da cirurgia não entendo muito...  
 Pois já não disse que sabe também sangrar? 

  Sim...  
 Então já sabe até demais.  

No dia seguinte saiu o nosso homem pela barra fora: a fortuna tinha-lhe dado o meio, cumpria sabê-lo 

aproveitar; de oficial de barbeiro dava um salto mortal a médico de navio negreiro; restava unicamente 

saber fazer render a nova posição. Isso ficou por sua conta.  
Por um feliz acaso logo nos primeiros dias de viagem adoeceram dois marinheiros; chamou-se o 

médico; ele fez tudo o que sabia... sangrou os doentes, e em pouco tempo estavam bons, perfeitos. 

Com isto ganhou imensa reputação, e começou a ser estimado.  
Chegaram com feliz viagem ao seu destino; tomaram o seu carregamento de gente, e voltaram para o 

Rio. Graças à lanceta do nosso homem, nem um só negro morreu, o que muito contribuiu para 

aumentar-lhe a sólida reputação de entendedor do riscado.  
Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias. 

 
Das seguintes afirmações acerca de diferentes elementos linguísticos do texto, a única correta é:  

a)  

pronome de tratamento de uso informal.  

b) A fórmula de tratamento (L. 14) com que o barbeiro se dirige ao marujo mantém o tom 

cerimonioso do início do diálogo.  

c) O destaque  produz um efeito de sentido que é reforçado pelas 

reticências.  

d)  

 

e)  

prejuízo para o sentido. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marionstrecker/2014/08/
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4. INIMIGO OCULTO  
dizem que  
                  em algum ponto do cosmos  

 
 

 
um pedaço negro de rocha  
do tamanho de uma cidade  
- voa em nossa direção  

 
perdido em meio a muitos milhares de asteroides  
impelido pelas curvaturas do  
                   espaço-tempo  
                   extraviado entre órbitas  
                   e campos magnéticos  
                                         voa  
em nossa direção  

 
e quaisquer que sejam os desvios  
e extravios  
de seu curso  
deles resultará  
matematicamente  
a inevitável colisão  

 
não se sabe se quarta-feira próxima  
ou no ano quatro bilhões e cinquenta e dois  
da era cristã  

 
Ferreira Gullar 

 *(O silêncio eterno desses espaços infinitos me assusta) 

 
Identifique a opção que apresenta a explicação adequada para o efeito de sentido resultante do uso 

linguístico especificado.  
a) -6), o uso do pronome 

 
b) m 

antecedente textual claro, evidencia que o eu lírico se vale de uma outra voz para expressar o fato.  
c) -16), o pronome 

 
d) 

 
e) 

-9) 

 

5.  
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Considerando as frases a seguir:  
 

 

 
a) Na frase II,  
b) Na frase II, segundo a norma padrão, é inadequada a concordância de número entre o sujeito e o 

verbo.  
 e pronome.  

 
 

 

6.  

 
Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é 

rigorosamente obedecida por meio  
a)  
b) do emprego do pronome pessoal do caso reto 

parar de escrevê-  
c)  
d)  
e) da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. 

 

7. Um erudito historiador baiano escreveu, em 1844, um libelo contra a deslealdade da Inglaterra que, 

afetando ser amiga da nova nação brasileira, agia em nosso desfavor impedindo que a lavoura 

recebesse a preciosa mão-de-obra africana. Trata-se do dr. A. J. Mello Moraes e do seu opúsculo: A 

Inglaterra e seos tractados. Memoria, na qual previamente se demonstra que a Inglaterra não tem sido 

leal até o presente no cumprimento dos seus tractados. Aos srs. deputados geraes da futura sessão 

andonar as suas colônias, por não haver gêneros coloniais para 

produtos coloniais e cativeiro, nexo historicamente instituído e consolidado por três séculos, o bravo 

defensor da nossa2 lavoura exorta os deputados gerais, em campanha eleitoral, a cortar as amarras que 

nação alguma, pois basta somente proteger a agricultura, animar a indústria manufatureira, libertar o 

Poucas linhas atrás, Mello Moraes via com esperança o aumento das nossas exportações de café para 

os Estados Unidos. O espírito de 1808, que rompera com o monopólio português, demandava agora 

seu pleno desdobramento. Nada de entraves. 



 

 
P
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Na esteira do processo de integração pós-colonial dos países latino-americanos, o Brasil deveria 

realizar o princípio mais geral do sistema dando o maior raio possível de ação, legal ou ilegal, a quem 

de direito: ao senhor do café, ao senhor de engenho e aos seus agenciadores da força de trabalho, os 

traficantes.  
Para a classe dominante o óbice maior não vinha, então, do nosso Estado constitucional, que 

representava o latifúndio e dele se servia: o obstáculo era interposto pela nova matriz internacional, o 

novo exclusivo, a Inglaterra. Entende-se a reivindicação do mais desbridado laissez -faire; entende-se 

a hostilidade que despertava entre os proprietários o controle da sua nação por um Estado estrangeiro.  
Mas como o denominador ideológico comum era o liberalismo econômico, que conhece na época a 

sua1 fase áurea, só restava à retórica escravista uma saída para o impasse: mostrar que as ideias mestras 

da doutrina clássica, porque justas, deveriam aplicar-se com justeza às circunstâncias, às 

peculiaridades nacionais.  
Alfredo Bosi. Dialética da Colonização. 3. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1992, p. 209-210. 

 
Na referência 1, nota-se o pronome possessivo SUA, que se opõe ao pronome NOSSAS (ref.2). Esse 

uso de SUA, no texto, é um recurso do autor para demonstrar que os proprietários: 
a) Eram, realmente, donos da nação. 

b) Comportavam-se como se fossem os donos da nação. 

c) Como brasileiros, sentiam-se coproprietários da nação. 

d) Sentiam-se coproprietários da nação e deveriam agir como tais. 

e) Não deveriam sentir-se coproprietários da nação, mas deveriam agir como tais. 

  

8. Por Martha Medeiros 
Fonte: Jornal O Globo 

Estava conversando com uma amiga, dia desses. Ela comentava sobre uma terceira pessoa, 

que eu não conhecia. Descreveu-a como sendo boa gente, esforçada, ótimo caráter. "Só tem um 

probleminha: não é habitada". Rimos. É uma expressão coloquial na França  habité  mas nunca 

tinha escutado por estas paragens e com este sentido. Lembrei-me de uma outra amiga que, de forma 

parecida, também costuma dizer "aquela ali tem gente em casa" quando se refere a pessoas que fazem 

diferença. 
Uma pessoa pode ser altamente confiável, gentil, carinhosa, simpática, mas se não é habitada, 

rapidinho coloca os outros pra dormir. Uma pessoa habitada é uma pessoa possuída, não 

necessariamente pelo demo, ainda que satanás esteja longe de ser má referência. Clarice Lispector 

certa vez escreveu uma carta a Fernando Sabino dizendo que faltava demônio em Berna, onde morava 

na ocasião. A Suíça, de fato, é um país de contos de fada onde tudo funciona, onde todos são belos, 

onde a vida parece uma pintura, um rótulo de chocolate. Mas falta uma ebulição que a salve do 

marasmo. 
Retornando ao assunto: pessoas habitadas são aquelas possuídas, de fato, por si mesmas, em 

diversas versões. Os habitados estão preenchidos de indagações, angústias, incertezas, mas não são 

menos felizes por causa disso. Não transformam suas "inadequações" em doença, mas em força e 

curiosidade. Não recuam diante de encruzilhadas, não se amedrontam com transgressões, não adotam 

as opiniões dos outros para facilitar o diálogo. São pessoas que surpreendem com um gesto ou uma 

fala fora do script, sem nenhuma disposição para serem bonecos de ventríloquos. Ao contrário, 

encantam pela verdade pessoal que defendem. Além disso, mantêm com a solidão uma relação mais 

do que cordial. 
Então são as criaturas mais incríveis do universo? Não necessariamente. Entre os habitados há 

de tudo, gente fenomenal e também assassinos, pervertidos e demais malucos que não merecem 

abrandamento de pena pelo fato de serem, em certos aspectos, bastante interessantes. Interessam, 

mas assustam. Interessam, mas causam dano. Eu não gostaria de repartir a mesa de um restaurante 

com Hannibal Lecter, "The Cannibal", ainda que eu não tenha dúvida de que o personagem 

imortalizado por Anthony Hopkins renderia um papo mais estimulante do que uma conversa com, sei 

lá, Britney Spears, que só tem gente em casa porque está grávida. 
Que tenhamos a sorte de esbarrar com seres habitados e ao mesmo tempo inofensivos, cujo 

único mal que possam fazer é nos fascinar e nos manter acordados uma madrugada inteira. Ou a vida 

inteira, o que é melhor ainda. 
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que 
a) apenas uma das duas aponta pra algo que já foi dito no texto 
b) onadas anteriormente no texto. 
c) uma das duas ocorrências constitui uma desobediência à orientação da gramática normativa para 

o uso dos pronomes demonstrativos.  
d) ambas fazem referência a um elemento pontual no texto.  

 

9.  

 
 

O elemento surpresa da história é explorado por meio de 
a) sequência de verbos no futuro do presente, formando uma gradação. 
b) ambiguidades decorrentes do emprego de pronomes demonstrativos. 
c) frases cujos sujeitos não podem ser recuperados pelo contexto. 
d) elipses dos complementos verbais e emprego de termos de sentido vago. 
e) reiteração de palavras de sentido negativo, para reforçar a recusa do pedido. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 

 

 

Observe: 

 
 

sonagem. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. d 

mesclem. Teu e Tua são referentes ao pronome Tu.  

 

2. d 

claro e objetivo.  

 

3. 2 + 16 + 64 = 82  

Questão de interpretação de texto, as proposições já se explicam. O aluno precisa identificar as marcas 

de troca de linguagem da coloquial para a mais formal e de volta para a coloquial. As interrogações são 

 

 

4. d 

 

 

5. d  

O pronome Disso é anafórico e resumitivo, se referindo ao que foi mencionado anteriormente e 

englobando todo o sentido já exposto.  

 

6. e  

Isso é anafórico e resumitivo, se referindo ao que foi mencionado anteriormente e englobando todo o 

sentido já exposto. Questão de coesão, é preciso verificar no texto qual a referência.  

 

Exercícios de casa 

 
1. b  

O  

 

2. c  

Os verbetes foram contra os dois joralistas: Carlos Alberto Sardeberg e Miriam Leitão. 

 

3. c 

acentua a ironia, pois infere-se que o barbeiro 

não entendia nada de cirurgias. As outras alternativas contém afirmações erradas, como por exemplo, 

 

 

4. b  

A

analisados em A e C.  

 

5. b  

O 

apresentam afirmações erradas.  
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6. c 

O  

 

7. b 

O  

 

8. b 

O pronome demonstrativo (d)isso, é anafórico e retoma algo dito no texto em ambas as ocorrências. 

 

9. d 

O -se em sua forma intransitiva, logo não é possível 

um sentido genérico.  

 

Questão Contexto  

 
Resposta pessoal. 

 

 
 



Q
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Quí. 
Professor: Abner Camargo 

Allan Rodrigues 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Número de oxidação (nox) 
27 

mar 
 

 

RESUMO   
 

O NOX é a carga que um elemento adquire depois de realizar qualquer tipo de ligação para atingir a 

estabilidade (regra do octeto) ou de se manter no seu estado fundamental. 

Em compostos iônicos, número de oxidação (Nox) é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número 

de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou.  

No caso dos compostos covalentes, não ter perda ou ganho de elétrons, pode estender o conceito 

de número de oxidação, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse 

quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. 

Para calcularmos o nox dos elementos de uma substancia devemos igualar a soma das cargas à 0. 

Caso seja um íon devemos igualar a soma dos nox a carga do íon. E em substâncias simples o nox é sempre 

igual a 0.  

Exemplos (Na2CO3 e K2Cr2O7): 

 

Ou exemplo no caso dos íons (MnO4
- e NH4

+): 

 

 

Elementos com número de oxidação fixo] 
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Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está 

ligado, a seguir temos uma lista dos mais comuns:  

 
 

Número de oxidação compostos orgânicos  

Etanol               Ácido acético 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 

Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, 

nenhum deles ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 

Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Recentemente, foram realizados retratos genéticos e de habitat do mais antigo ancestral universal, 

conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido a 3,8  bilhões de anos 

e seria capaz de fixar 2CO ,  convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos 

orgânicos.  

Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano 4(CH ),  a variação do 

NOX no carbono é de:  

a) 1 unidades.     

b) 2  unidades.    

c) 4  unidades.     

d) 6  unidades.     

e) 8  unidades.     

   

2. O sal marinho é composto principalmente por NaC ,  2MgC ,  2CaC ,  e contém traços de mais de 84  

outros elementos. 

 

Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que  

a) o Nox do Magnésio é 2.     

b) o Cloro nestes sais tem Nox 1.     

c) o sódio é um metal alcalino terroso.    

d) os sais são formados por ligações covalentes.    

e) Cloro tem Nox +6 nestes sais. 

   

3. O gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade de alguns sais. 

 

 
 

Sobre os sais representados no gráfico e seus constituintes é INCORRETO afirmar que  

a) o enxofre é um halogênio com Nox 5.     

b) os cátions são todos formados por metais alcalinos.     

c) o Nox do oxigênio, nestes sais, é sempre 2.     

d) o cloro é um halogênio e apresenta Nox 1.    

e) o Nox do oxigênio, nestes sais, é sempre 1.     
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4. A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera uma alta concentração de óxidos de enxofre 2(SO )  

e óxidos de nitrogênio 2 2 5(NO, NO , N O )  que, quando em contato com a água em forma de vapor, 

formam ácidos como o 3HNO  e 2 4H SO .  

 

Os Nox do nitrogênio e do enxofre, nestes ácidos, são respectivamente  

a) 5  e 6.     

b) 5  e 4.     

c) 3  e 6.     

d) 6  e 4.     

e) 3  e 4.     

 

  

5. As reações químicas constituem importantes ferramentas utilizadas na elucidação de crimes. Para 

revelar numerações em chassi de veículos adulterados, utiliza-se uma solução aquosa alcalina de 

Ferricianeto de potássio   3 6
K Fe CN , 

 
 denominado reagente de Murikami. O processo consiste 

na aplicação da referida solução à superfície metálica adulterada (que sofre oxidação mais 

rapidamente) possibilitando a revelação da numeração original. As equações I e II (não balanceadas) 

representam as reações envolvidas no processo: 

 

I. 2 2 3Fe O Fe O   

II.    3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O     
   

 

 
(Extraído e adaptado de: OLIVEIRA, Marcelo Firmino. Química Forense: A utilização da Química na pesquisa de vestígios 

de crime. In: Rev. Química nova na escola on-line, nº. 24. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/ 

qnesc24/ccd2.pdf. Acessado em: 08/09/11)  

A variação do nox do ferro na superfície que sofre oxidação é:  

a) +2    

b) +3    

c) 0    

d) 3    

e) 2    

   

6. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação 

de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 

corresponde a 2 6H SiF .  

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1     

b) 2     

c) 4     

d) 6     

e) 5  

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O metal que apresenta número de oxidação (Nox)  igual a 4  nas espécies abaixo é  

a) 2 3Bi O     

b) 
2

3SO 
    

c) 
2

3CO 
    

d) 2PbO     

e) 3NaHCO ,  
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2. Nos compostos 2 4H SO ,  KH,  2H ,  2 2H O , 3NaHCO ,  o número de oxidação do elemento hidrogênio é, 

respectivamente,  

a) 1, 1, 0, 1, 1.        

b) 1, 1, 1, 0, 1.        

c) 1, 1, 0, 2, 1.        

d) 1, 1, 0, 2, 1.        

e) 1, 1, 1, 1, 1.         

  

3. 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 

(ANVISA, Portaria 540/1997). São exemplos 

de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.  

 

O ácido fosfórico apresenta fórmula molecular 3 4H PO .  Nesse composto, o elemento fósforo 

apresenta qual número de oxidação?  

a) 5     

b) 5     

c) 4     

d) 4     
   

4. O ferro, na presença de ar úmido ou de água que contém gás oxigênio dissolvido, se transforma num 

produto denominado ferrugem que não tem fórmula conhecida, mas que contém a substância 2 3Fe O .  

  

O número de oxidação do ferro do composto acima citado é  

a) 0     

b) 1     

c) 2     

d) 3     

e) 5  
   

5. O bafômetro é um instrumento que detecta álcool no ar exalado por meio de uma reação de 

transferência de elétrons. Esses dispositivos mais simples e descartáveis consistem num pequeno tubo 

que contém dicromato de potássio, 2 2 7K Cr O ,  umedecido com ácido sulfúrico, 2 4H SO ,  com 

coloração amarelo-alaranjada. Quando a pessoa sopra, por meio da mistura, provoca a reação dos íons 

dicromato, detectando a presença de álcool, devido à mudança da cor para verde, conforme equação 

abaixo. A mudança de cor ocorre pela diferença do número de oxidação, observada na reação, que 

indica o número de elétrons que um átomo ou íon perde ou ganha para adquirir estabilidade química.  

 

Equação: 

 

 2 2 7 2 4 3 2 2 4 2 3 2 43
Alaranjada incolor incolorVerde

K Cr O 4H SO 3CH CH OH Cr SO 7H O 3CH CHO K SO       

 

Os números de oxidação identificados nas espécies químicas responsáveis pela mudança de coloração 

são, respectivamente,   
a) 6+ e 3+.     
b) 6- e 3-.     
c) 1+ e 2-.     
d) 5+ e 2+.     
e) 5- e 2-.    
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6. Assinale a opção que contém o número de oxidação do crômio no composto 3 4 2[Cr(NH ) C ] .   

a) Zero.    
b) + 1.    
c) + 2.    
d) + 3.    
e) + 4.    

   

7. Em 2012, cientistas criaram condições em laboratório para que bactérias produzissem ouro de 24 

quilates. As bactérias extremófilas Cupriavidus metallidurans crescidas na presença de cloreto de ouro, 

que seria tóxico para a maioria dos seres vivos, sobrevivem porque convertem essa substância em ouro 

metálico. 

 

Sabendo-se que a fórmula do cloreto de ouro é 3AuC  ou 2 6Au C ,  conclui-se que o número de 

oxidação do ouro nessa molécula é  

a) 6     
b) 3     
c) 1     
d) 1     
e) 3     

   

8. Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de 

oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 

Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas 

quatro substâncias: FeO, 2Cu O,  2 3Cr O  e 4KMnO .  

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:  

a) FeO    
b) 2Cu O     

c) 2 3Cr O     

d) 4KMnO   

e) 3NaHCO ,  

  

9. Dióxido de chumbo, 2PbO , composto empregado na fabricação de baterias automotivas, pode ser 

obtido em laboratório a partir de restos de chumbo metálico pela seguinte sequência de reações: 

 

         3 3 2s aq   g2 aq
Pb 2 CH COOH Pb CH COO H    

 

           

   

3 2 2 3 2aq aq s aq2 aq

3 2aq g

Pb CH COO C 2 Na CO PbO 2 NaC  

2 NaCH COO 2CO

    


  

No conjunto das duas reações (reação global), partindo-se de Pb(s) e chegando-se a  2 sPbO , o 

número de oxidação do chumbo varia de  

a) 0 para + 3.    
b) 0 para + 4.    
c) + 3 para + 4.    
d)     
e)  4 para 0.    
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

“Como se forma a Ferrugem? 

1. Ar  

O oxigênio penetra no ferro e começa a comprometer a resistência do metal. O processo químico é batizado 

de oxidação. Seus alunos vão estudar isso mais adiante, nas aulas de Química.  

 

2. Água  

O oxigênio também está presente na água, que acelera esse processo de oxidação. A combinação com o ar 

vai desgastando a estrutura do ferro, desde a borda até o centro do metal.  

 

3. Ferrugem  

O ferro oxidado assume uma coloração alaranjada e começa a se esfarelar: é a ferrugem. Nas áreas 

afetadas, o metal vai perdendo densidade e, se o processo não for contido, pode chegar à degradação total.  

 

4. Prevenção  

Para impedir que os agentes oxidantes (água e ar) ajam, a solução é impossibilitar o contato direto deles com 

o metal. Para fazer isso, basta revestir o ferro com uma camada de tinta ou óleo.” 

 

A ferrugem se deve a formação do oxido férrico (Fe2O3). Qual o nox do ferro neste composto? 

a) 0     
b) 1     
c) 2     
d) 3     

e) 5  
  



 

 
Q

u
í.

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Conversão
2 4

Conversão

1 1 1 14 2 2 4

Redução4 4

8 unidades

CO CH

C O O C H H H H

C 8e C

      

  





 

   

 

2. a 

[A] Correta. 

2 1

2MgC
 

 

 

[B] Incorreta. O Nox do cloro nestes sais é de 1,  segundo a regra, os halogênios quando em compostos 

binários apresenta carga 1.  

 

[C] Incorreta. O sódio pertence ao 1º grupo da tabela periódica, portanto, ao grupo dos metais alcalinos. 

 

[D] Incorreta. Os sais que apresentam metais em suas fórmulas são formados, em sua maioria, por ligações 

iônicas.   

 

3. a 

[A] Incorreta. O enxofre é um calcogênio que apresenta Nox variável. 

[B] Correta. Todos os metais apresentados no gráfico acima são alcalinos. 

[C] Correta. O Nox do oxigênio é 2,  exceto nos peróxidos e superóxidos. 

[D] Correta. Os halogênios, como o cloro, em compostos binários apresentam Nox 1.    

 

4. a 

6 2 81

3 2 4HNO H SO

5 6

  

 

 

   

 

5. b 

Teremos: 

 

2 2 3Fe O Fe O

0

 

3 (oxidação)
 

   3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O

+3

     
   

3 3 3

   

 

6. c 

2 6

1 1 1 1 1 1 1 1x

H SiF

H H Si F F F F F F

1 1 x 1 1 1 1 1 1 0

x 4
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Exercícios de casa 

 

1. d 

[A] Incorreta. 
3 6

2 3Bi O
 

 

 

[B] Incorreta. O composto não apresenta metal em sua composição. 

 

[C] Incorreta. O composto não apresenta metal em sua composição. 

 

[D] Correta. 
4 4

2Pb O
 

   

 

2. a 

2 4 (H)
1 1 6 2 2 2 2

(H)
1 1

2 (H)
0 0

2 2 (H)
1 1 1 1

3 (H)
11 4 2 2 2

H SO H H S O O O O Nox 1

KH K H Nox 1

H HH Nox 0

H O H H OO Nox 1

NaHCO Na H C O O O Nox 1

      

 

   

    


  




  




 




  




  



   

 

3. a 

3 8x

3 4
21   

H P O

3 x 8 0

x 5

 



   

 

   

 

4. d 

2 3

3 2

Fe O

Fe O 
   

 

5. a 

Teremos: 

 2 2 7 2 4 3 2 2 4 2 3 2 43
Alaranjada incolor incolorVerde

cor 2cor 1

K Cr O 4H SO 3CH CH OH Cr SO 7H O 3CH CHO K SO

Cromo 6 Cromo 3

Carbono 1 1 Carbono 1 1

     

   

   

   

 

6. d 

Teremos: 
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3 4 2
x 2( 1)4(0)

[Cr (NH ) C ]

x 0 2 1

x 3





   

 

   

 

7. b 

O número de oxidação do ouro é três. 

3AuC

Au C C C

3 1 1 1   

   

 

8. d 

Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 

 

2

2 3

4

FeO Fe = +2; O = -2

Cu O Cu = +1; O = -2

Cr O Cr 3; O 2

KMnO K 1; Mn 7; O 2





    

      

 

 

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é o 

 4KMnO (Mn 7).    

 

9. b 

     

      

2Pb PbO

0 4
 

 

Questão Contexto  

 

Gabarito d 

 

Fe+3 
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Funções inorgânicas: óxidos 
27 

mar 
 

RESUMO   
 

 

Óxidos são compostos binários (2 elementos) nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. 

Por exemplo: H2O, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 etc. 

 

Existem compostos binários com oxigênio onde ele não é o mais eletronegativo, então não pode ser 

considerado um óxido, são eles: 

OF2 e O2F2 que são considerados sais, pois nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo, saindo assim 

da definição de óxidos. 

 

Classificação dos óxidos 

 

1) Óxidos básicos: São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, 

produzindo sal e água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

 

Exemplo: 

 
 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, 

exemplo: 

 
 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico(maior nox) ou 

oso (menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 
 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 
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Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 

Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

2) Óxidos ácidos ou anidridos: São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com 

uma base, produzindo sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal 

(excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 
 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu 

respectivo ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O  H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água  Ácido sulfúrico 

 

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 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2  anidrido carbônico  

B2O3  anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), 

produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 
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3) Óxidos anfóteros: Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal 

pode ter nox +3 ou +4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais 

dos óxidos neutros). 

 

 
 

Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 

 

Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO óxido de zinco  

SnO2 óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

4) Óxidos neutros: São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito 

poucos óxidos com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

 

CO - monóxido de carbono  

N2O -óxido nitroso  

NO - óxido nítrico 

 

Obs: Muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  

 

5) Óxidos duplos, mistos ou salinos: São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois 

outros óxidos, do mesmo elemento químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

 

Exemplo: 

 

 
Para dar nome aos óxidos duplos, mistos ou salinos, devemos seguir esta regra: 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

  

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 

 

6) Peróxidos: São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada 

(H2O2). 

Exemplo: 
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A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo:  

Na2O2 - Peróxido de sódio 

 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

7) Superóxidos: São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados 

por esses compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

A nomenclatura dos superóxidos baseia-se na seguinte regra:  

Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 

Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4:Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 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 .   

e)  2 2 3CO , S O, S O  e 2CaO .  

   

2. Diferentes sedimentos podem ser misturados à água e, dependendo de sua natureza, podem formar 

soluções, emulsões, ou mesmo uma lama. No caso do mais recente desastre ambiental, ocorrido em 

uma barragem em Mariana, no interior de Minas Gerais, o que vazou para o ambiente foi uma lama que 

percorreu cerca de 600 km  até chegar ao mar, no litoral do Espírito Santo. Mesmo misturando-se à 

água do Rio Doce e depois à água do mar, os sedimentos não se separaram da água para se depositar 

no solo, provavelmente porque interagem com água.  

 

Com base no conhecimento de Química e considerando a região onde se originou o acidente, pode-

se afirmar corretamente que os sedimentos são provenientes de uma região marcada por  

a) serras e cristas do complexo Gnáissico-Magmático e a lama contém majoritariamente areia e 

óxidos metálicos.    

b) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente argila e 

óxidos metálicos.    

c) serras e cristas do complexo Gnáissico-Magmático e a lama contém majoritariamente argila e 

óxidos metálicos.    

d) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente areia e 

óxidos metálicos.    

e) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente argila e 

óxidos ametálicos.     
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3. Considere os seguintes óxidos: CaO,  CO,  2N O,  2CO ,  2NO  e 2K O.  

Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água originando soluções aquosas com pH 7  

a 25 C  são  

a) 2N O  e 2NO     

b) CaO  e 2K O     

c) 2K O  e 2N O     

d) 2CO  e 2NO     

e) CaO  e CO     
   

4. Os metais de transição constituem o grande bloco da parte central da Tabela Periódica. Os óxidos 

formados por metais de transição são muito importantes na indústria de pigmentos de tintas. Assinale 

a alternativa que contém apenas óxidos de metais de transição do bloco d  da Tabela Periódica.  

a) 2 3CdS e Fe O     

b) 2 3 2A O e Na O     

c) 2 3 2 3Cr O e Co O     

d) 3 4 2ZnO e Mn (PO )     

e) 2 2 3Ti O e A O     

   

5. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles 

podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções 

vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns 

óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do 

petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). 
Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-

Acida.htm>. 

 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO afirmar que:  

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo 

nitrogênio e que, ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, 

sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso.     

b) o gás carbônico 2(CO )  e o monóxido de carbono (CO)  são exemplos de óxidos que reagem com 

a água, formando ácidos.    

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos e 

alcalinos terrosos) com o oxigênio.    

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1:1.     

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo 

agravamento eleva as temperaturas médias de nosso planeta.    

   

6. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, 

dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. 

A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo 

considerado o principal responsável pelo efeito estufa. 

A fórmula química desse óxido corresponde a  

a) CO2    
b) SO3    
c) H2O    
d) Na2O   

e) CO   
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Os óxidos de metais de transição podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. Assinale a opção que 

apresenta o caráter dos seguintes óxidos: CrO,  2 3Cr O  e 3.CrO   

a) Ácido, anfótero, básico    
b) Ácido, básico, anfótero    
c) Anfótero, ácido, básico    
d) Básico, ácido, anfótero    
e) Básico, anfótero, ácido    

   

2. Representado pela fórmula química CO,  o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro 

proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). 

Se inalado em altas concentrações pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o 

monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a 

hemoglobina das hemácias, formando a carboxiemoglobina (HbC),  o que as impossibilita de 

transportar oxigênio em todo o processo de respiração. 
(Disponível em: http://www.infoescola.com/quimica/monoxido-de-carbono/.) 

 

O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado como óxido  

a) ácido.    
b) básico.    
c) neutro.    
d) anfótero.  

e) salino.   

  

3. Leia o texto para responder à(s) questão(ões) 

 

A infraestrutura das cidades deve contar com uma série de serviços, entre eles oferecer uma água de 

qualidade para a população, cujo tratamento desta pode ser auxiliado, inicialmente, com a adição de 

CaO,  em seguida adiciona-se 2 4 3A (SO ) ,  que reage com o OH  formando o precipitado 3A (OH) .  

A água então, é filtrada e clorada. Durante o processo de cloração, ocorre a seguinte reação: 

 

2(g) 2 (l) 3 (aq) (aq) (aq)C 2H O H O C HC O      

 

 

Considerando as informações do texto, é correto afirmar que:  

a) o CaO  é classificado como óxido básico    
b) o CaO  é um composto covalente    
c) o HC O  apresenta ligações covalentes apolares    
d) o gás cloro é uma molécula polar    
e) o cloro no HC O  apresenta Nox  igual a 1     

   

4. A utilização de chuveiros que funcionam com aquecedor a gás requer uma série de cuidados, entre 

eles a boa ventilação do local em que está instalado, do local do banho e a manutenção rigorosa do 

aquecedor. Sem esses cuidados, a combustão do gás pode ser incompleta e gerar um gás 

extremamente venenoso que pode levar as pessoas à morte  vários casos já ocorreram no Brasil. Esse 

gás, que reage com a hemoglobina do sangue, impedindo o transporte de oxigênio para as células, é 

o  

a) dióxido de carbono.    
b) monóxido de carbono.    
c) monóxido de carbono.    
d) metano.    
e) butano.    
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5. Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um hidróxido como produto. 

São óxidos básicos todas as seguintes substâncias:  

a) 2 3 2CO , SO , TiO .     

b) 2 2CaO, Na O, K O.     

c) 4CaSO , MgO, CO.     

d) 2 2 2Li O, Mg(OH) , SiO .     

e) 3 4KHO , CaO, BaSO .     

   

6. O dióxido de carbono é o principal causador do aquecimento global, fenômeno que muitos já 

consideram responsável pelas mudanças climáticas observadas recentemente: fortes tempestades, 

furacões, ondas gigantes, além dos verões e invernos mais rigorosos. Sobre o dióxido de carbono é 

CORRETO afirmar que:  

a) Nas condições ambientes é um líquido.    
b) É formado de cálcio e oxigênio.    
c) Sua fórmula molecular é 2CoO .     

d) Não possui oxigênio na sua constituição.    
e) Faz parte no processo da respiração animal.    

   

7. O Governo Brasileiro tem incentivado o uso de combustíveis menos poluentes, como o diesel 

adicionado de biodiesel em 5% (denominado B5) que, por causa de sua fonte diferenciada em relação 

ao diesel tradicional, não tem enxofre, e também o uso do diesel com menor teor de enxofre, 

denominado S50, que tem teor máximo, desse elemento, de 50 mg/kg do combustível. 

O uso desses combustíveis tem como objetivo diminuir a poluição ambiental, principalmente pela 

diminuição do lançamento de enxofre e seus compostos na atmosfera. 

 

Assinale a alternativa incorreta em relação a esta questão ambiental.  

a) O enxofre sofre oxidação durante a queima do combustível no motor, gerando dióxido de enxofre 

gasoso.    

b) Os óxidos de enxofre formados durante a queima do combustível, por se tratarem de óxidos 

básicos, podem se combinar com o vapor de água na atmosfera, formando bases fracas, 

responsáveis pela acidez da chuva.    

c) O SO2(g) formado na combustão do diesel pode se oxidar a SO3(g) na atmosfera, que em contato 

com umidade, pode gerar H2SO4.    

d) A chuva ácida de origem sulfúrica é prejudicial para o meio ambiente, pois contribui para a 

dissolução de materiais carbonáceos, como recifes, corais e monumentos históricos, e também 

influencia na agricultura, diminuindo a biodisponibilidade de Ca2+, uma vez que forma o sal CaSO4 

pouco solúvel.    

e) A transformação do enxofre elementar em SO2(g) é uma reação de oxirredução, que ocorre com 

redução do oxigênio e oxidação do enxofre.    

   

8. A exposição dos atletas ao sol intenso exige cuidados especiais com a pele. O dióxido de titânio é 

usado em vestimentas a fim de proteger os atletas da radiação solar. A fórmula química do dióxido de 

titânio é __________, trata-se de um óxido __________ formado por um __________ e oxigênio. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.  

a) TiO2  iônico  não metal    
b) Ti2O  molecular  não metal    
c) TiO2  iônico  metal    
d) Ti2O  iônico  não metal    
e) TiO2  molecular  metal    

   

9. 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 .  
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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.    
 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

oxigenada (H2O2) tem muitas propriedades e benefícios que podem ser usados em nossa casa de 

maneira moderada. É muito importante considerar que este tipo de produto não pode ser usado em grandes 

quantidades, posto que pode ser instável e, inclusive, tóxico. Sabendo isso, então você poderá aproveitar 

suas propriedades que funcionam, sobretudo, como desinfetante e antisséptico. 

 

Em casa o uso de água oxigenada pode ser muito útil e variado, este tipo de produto também é utilizado 

industrialmente e para produt  
https://melhorcomsaude.com/usos-e-beneficios-da-agua-oxigenada/ 

A água oxigenada é um: 

a) óxido básico 

b) óxido ácido 

c) óxido neutro 

d) peróxido 

e) superóxido  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

dióxido de carbono (gás carbônico): 2CO  

dióxido de enxofre: 2SO  

trióxido de enxofre: 3SO  

óxido de cálcio: CaO    

 

2. c 

A areia sofre sedimentação e se deposita no fundo da mistura. 

Tendo em vista que os sedimentos não se separaram da água, ou seja, não sofreram decantação, conclui-

se que a argila presente nos sedimentos é formada, basicamente, por silicatos de alumínio e óxidos 

metálicos (ferro e manganês), compostos que tendem a formar suspensões.   

 

3. b 

pH 7  a 25 C  implica em soluções básicas.  

Os óxidos dos grupos 1 e 2 da classificação periódica reagem com água formando soluções aquosas 

básicas ou alcalinas, ou seja, são classificados como óxidos básicos. 

 

Dentre os óxidos citados, vem: 

2 2

2 2

CaO H O Ca(OH)

K O H O 2 KOH

 

 
   

 

4. c 

Óxidos são compostos binários onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Os metais de 

transição são os compostos pertencentes a família B da Tabela Periódica. Assim, satisfazem essas 

condições os compostos: 2 3Cr O  e 2 3Co O .    

 

5. a 

[A] Correta. Óxidos ácidos ao reagirem com água formam ácidos, observe: 

3 2 2 3

1
2 2 2 2 42

2 2 2 3

SO H O H SO

SO O H O H SO

2NO H O HNO HNO

 

  

  

 

 

[B] Incorreta. O monóxido de carbono (CO),  por ser um óxido neutro, ao reagir com água, não formará 

um óxido ácido, somente o dióxido de carbono 2(CO )  por ser óxido ácido. 

 

[C] Incorreta. Óxidos ácidos são compostos formados por ametais, formando, portanto, ligações 

covalentes. 

 

[D] Incorreta. A proporção será 1:2: 

3 2 4 2SO 2NaOH Na SO H O    

[E] Incorreta. Os principais agentes causadores do efeito estufa são os óxidos ácidos como, por exemplo, 

2CO ,  2NO  e 3NO .    

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

6. a 

A reação de combustão completa dos hidrocarbonetos formam dióxido de carbono (CO2) um óxido 

ácido e água, conforme a reação: 

x y 2 2 2C H O CO H O      

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

A acidez aumenta com a elevação do número de oxidação do cromo: 

 

2 3 3

elevação do Nox

2 3

3

Cr O Cr Cr O O O Cr O O O

2 2 3 3 2 2 2 6 2 2 2

CrO Cr O CrO

2 3 6

Conclusão :

CrO : caráter básico

Cr O : caráter anfótero

CrO : caráter ácido

          

  

    

 

2. c 

O monóxido de carbono (CO) é classificado como óxido neutro (não reagem com água, nem ácidos, 

nem bases) juntamente com o NO e 2N O.    

 

3. a 

[A] Correta. O óxido de cálcio é classificado como um óxido básico, assim como todos os elementos da 

família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, esses óxidos ao regirem com água formarão uma base. 

2 2CaO H O Ca(OH)  

[B] Incorreta. O cálcio é um metal, formando, uma ligação iônica. 

[C] Incorreta. Cada ligação, por ser entre átomos diferentes é do tipo covalente polar. 

[D] Incorreta. O gás cloro 2(C ),  é uma molécula apolar, pois possui geometria linear entre átomos iguais. 

[E] Incorreta. O nox do cloro será +1. 

1 1 2

H C O
  

   

 

4. b 

Esse gás, que reage com a hemoglobina do sangue, formando a carboxihemoglobina, impedindo o 

transporte de oxigênio para as células, é o monóxido de carbono.   

 

5. b 

São óxidos básicos (possuem metais das famílias IA e IIA) e reagem com água produzindo bases, as 

seguintes substâncias: 2 2CaO, Na O, K O.    

 

6. e 

[A] Incorreta. A temperatura ambiente o dióxido de carbono é gasoso. 

[B] Incorreta. O dióxido de carbono é formado por um átomo de carbono ligado a dois átomos de 

oxigênio. 

[C] Incorreta. Sua fórmula molecular é 2CO .  

[D] Incorreta. Possui 2 átomos de oxigênio em sua estrutura. 

[E] Correta. O 2CO  é eliminado durante a respiração aeróbica.   

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

7. b 

Os óxidos de enxofre formados durante a queima do combustível, por se tratarem de óxidos ácidos, 

podem se combinar com o vapor de água na atmosfera, formando os ácidos sulfúrico e sulfuroso, 

responsáveis pela acidez da chuva.   

 

8. c 

A fórmula do dióxido de titânio é TiO2. O titânio é um elemento metálico e, portanto, forma com 

oxigênio, ligações iônicas.   

 

9. 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)

 

 

 

   

 

 

Questão Contexto  

 
Gabarito d 

 

Péroxido, onde o oxigênio tem nox -1. 
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Exercícios sobre estrutura da 

dissertação 

27/29 

mar 
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Faça o mesmo com o conjunto de períodos abaixo, retirados da introdução de um texto sobre a 

cidadania brasileira diante da corrupção. 

a) Entretanto, por mais que esse tipo de atitude dê a impressão de que a sociedade é refém das 

instituições políticas, nunca foi tão necessário reafirmar a cidadania.  

b) De fato, comportamentos como subornos, quebra de decoro e demagogia estão longe de ser 

raros, produzindo um desconforto que quase sempre leva à descrença.  

c) Cabe demonstrar o que deve ser feito por cada um, a fim de a sociedade transforme quem a 

governa. 

d) Quando se discute a situação da política brasileira, são poucos os que apresentam um mínimo de 

esperança. 

e) Afinal, para cada governante corrupto, existem milhões de cidadãos honestos.  

  

2. Alguns alunos, ao fazer o planejamento de suas redações, optam por criar uma tese bem definida, da 

qual derivam os argumentos  e sua sequência. A esse propósito, leia atentamente o exemplo a seguir, 

de uma redação nota 10 para o tema identidade da música brasileira: 

 

 Quem vai à História descobre logo que o samba não seria o mesmo sem os ritmos africanos e as 

danças latinas, o mesmo valendo 

como histeria o alarme diante da música americana nas rádios e lojas de CDs. Entretanto, a velocidade 

das influências, hoje, é realmente motivo de preocupação. Afinal, embora as trocas estejam na base 

de qualquer cultura, os excessos da globalização econômica precisam ser filtrados, a fim de que a 

música brasileira mantenha o mosaico que sustenta sua identidade. 

 

a) Identifique a tese do parágrafo acima. 

b) Divida a tese em partes, explicitando os três argumentos que serão desenvolvidos. 

 

3. Em uma redação acerca da presença das tecnologias no cotidiano do homem atual, um aluno redigiu 

o seguinte parágrafo de desenvolvimento: 

 

 Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela tecnologia de ponta, vinda através da III 

Revolução Industrial. Com isso, houve uma invasão de aparelhos e maquinários no mercado e na vida 

das pessoas, facilitando o acesso às informações pela internet, televisão, celular, como também 

agilizando situações cotidianas, através de máquinas de lavar roupa, pratos, fazer café e comida. Cabe 

considerar, ainda, o papel mais importante da tecnologia, em que com aparelhos ultramodernos foi 

possível salvar mais vidas, aliada, também, à ciência. 

 

a) O monitor que corrigiu seu texto afirmou que esse parágrafo apresenta um tom excessivamente 

expositivo. O que isso significa? 

b) O que o aluno poderia ter feito para melhorar seu parágrafo? 
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4.  Levando em consideração o que aprendemos, discuta e sugira, para o tema 

propaganda no , dois a três argumentos - consequentemente, tópicos frasais 

- e diferentes estratégias de aprofundamento. 

 

5.  A conclusão de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de retomar a tese e a de apresentar um desfecho criativo, normalmente, por meio de propostas de 

intervenção. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, no tema abaixo, teses e retomadas para possíveis textos.  

 

Tema: Os impactos da  

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. A introdução de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de contextualizar o tema e a de apresentar uma tese, um posicionamento com relação a essa 

temática. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, nos temas abaixo, contextualizações e teses para possíveis textos. 

 

a) O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea 

b) Os impactos da propaganda no Brasil contemporâneo 

 

Identifique, nas introduções a seguir, as duas funções que não podem deixar de aparecer nesse tipo 

de parágrafo e as estratégias utilizadas. 

 

2. Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil 

 

A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja Católica desde 1962, busca trazer à tona, 

e que o mundo precisa. Tal 

destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas transformações, 

relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 

3. Tema: O jeitinho brasileiro em discussão no Brasil 

 

identidade da nossa pátria considerando os aspectos mais populares e, claro, um tema 

ra a expressão esteja 

também relacionada à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar às situações mais inesperadas, é o 

aspecto negativo que se sobressai, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais 

transgredindo regras. 

 

4. Sugira, O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea , com base nas 

ideias de introdução do primeiro exercício, tópicos frasais e aprofundamentos para um possível 

desenvolvimento. 

 

5. Identifique, no parágrafo abaixo, os tópicos frasais e as estratégias de aprofundamento utilizadas pelo 

autor. 

 

Tema: O jeitinho brasileiro em discussão no Brasil 
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A violação das convenções sociais, além de configurar um desvio de conduta, está na contramão dos 

ideais igualitários desejados por todos. Em um momento em que casos de corrupção envolvendo o 

governo ganham espaços na mídia, faz-se necessária uma análise das nossas condutas diárias. Para 

contribuir com essa reflexão, o Conselho Nacional de Justiça lançou, no ano de 2013, uma campanha 

com o intuito de estimular o cidadão a adotar posturas mais éticas em situações cotidianas, nas quais 

comportamentos desonestos passam muitas vezes despercebidos.  Ao trazer à tona ações tidas como 

irregulares, o CNJ lançou um convite à honestidade, valor este que nos dias de hoje encontra-se cada 

vez mais escasso. 

 

6. Leia, agora, este outro parágrafo de desenvolvimento, retirado de uma redação sobre o a corrupção 

no Brasil: 

 

 Agora, o político chega em Brasília, aí vem um empresário e combina com ele de fazer um esquema. 

Ele vai, arma tudo e já sabe que ninguém vai descobrir. Desvia dinheiro da merenda das escolas 

públicas e compra uma mansão ou uma ilha. Depois se alguém desconfia de alguma coisa ou a 

imprensa investiga, ele foge para outro país com muito dinheiro. 

 

Esse parágrafo apresenta muitas falhas. Explique, de forma sintética, quais são os problemas relativos: 

a) à linguagem empregada pelo autor. 

b) ao tipo de texto solicitado (dissertação). 

 

7. Reconhecida a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, identifique, no exemplo a seguir, o 

tópico frasal e as estratégias utilizadas pelo autor. 

 
Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil 

 

Em primeiro lugar, é preciso entender o real valor das instituições de ensino e como elas podem ajudar 

a resolver problemas do nosso tempo. Em um contexto de desigualdade, discriminação e crescimento 

da violência, começar mudanças pela escola não é só importante, mas essencial. Paulo Freire, 

importante educador e filósofo, já confirmou essa relevância quando afirmou que sem a educação a 

sociedade não muda. Entretanto, é fácil perceber que essa importância não é tão reconhecida e essa 

função da instituição é deixada de lado no nosso país. 

 

8. O seguinte parágrafo constitui a conclusão de uma dissertação sobre os problemas das grandes 

cidades brasileiras. 

 

 Pode-se concluir que o caos urbano das grandes cidades brasileiras deve-se, em grande parte, à 

omissão da própria sociedade. Por isso, é imprescindível que todos os cidadão se conscientizem de 

que cada um deve tentar minimizar os problemas urbanos, diminuindo os índices de poluição, 

racionalizando o trânsito e participando ativamente em suas comunidades. Só assim se conseguirá viver 

humanamente nas cidades modernas. 

 

a) O que está equivocado quanto ao 1º período da conclusão? Sugira uma forma de corrigir essa falha. 

b) Além de confirmar a tese desenvolvida, o que mais a conclusão apresentou? Comente. 

9.  A conclusão de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de retomar a tese e a de apresentar um desfecho criativo, normalmente, por meio de propostas de 

intervenção. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, no tema abaixo, teses e retomadas para possíveis textos.  

 

Tema: O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea   
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia, a seguir, uma das redações que obtiveram nota mil no ENEM 2017: Desafios para a formação educacional 

de surdos no Brasil.  

A formação educacional de surdos representa um desafio para uma sociedade alienada e 

segregacionista como a brasileira. O desconhecimento da língua brasileira de sinais  LIBRAS  e a visão 

inferiorizante que se tem dos surdos podem acabar por excluí-los de processos educacionais e culturais e 

mantê-los marginalizados em relação ao mundo atual. Portanto, esses desafios devem ser superados de 

imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. 

Em primeiro lugar, a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da 

sociedade faz dela um ambiente inóspito para os deficientes auditivos. Pesquisas corroboradas por 

universidades brasileiras e estrangeiras, como a Unicamp e a Universidade de Harvard, atentam para a 

importância da linguagem como principal porta para a convivência social, permitindo uma multiplicidade de 

interações interpessoais, como as de educação, cultura, trabalho e lazer. Assim, quando a sociedade se fecha 

à comunicação por sinais, justificada pela ignorância, aqueles que dependem dessa linguagem têm 

dificuldades de obter educação de qualidade e ficam, muitas vezes, à margem das demais interações sociais. 

Além disso, a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais portadores 

de necessidades especiais, em seus programas, estimulando a diferença e o preconceito. Por mais que a 

legislação brasileira garanta o ensino inclusivo, a maioria das escolas brasileiras não possuem estrutura para 

atender aos deficientes auditivos, principalmente por conta da falta de profissionais qualificados. A pouca 

inclusão dos jovens deficientes e não-deficientes valoriza a diferença entre eles, gerando discriminação e 

uma sociedade dividida. O renomado geógrafo Milton Santos dizia que uma sociedade alienada é aquela que 

enxerga o que separa, mas não o que une seus membros, algo que se evidencia na exclusão de surdos em 

todos os níveis de ensino. 

Dessarte, visando a uma sociedade mais justa, é mister superar os desafios da educação de deficientes 

auditivos. Para que o surdo se integre aos diversos meios sociais, como o educacional, o MEC deve fazer 

uma reforma curricular, que contemple o ensino de LIBRAS como obrigatório em todas as escolas, através 

de consultas populares na internet para determinação da carga horária. Ademais, com o intuito de tornar as 

escolas inclusivas, o MEC e o Ministério do Trabalho devem prover as escolas de profissionais capacitados, 

que possam lidar com alunos surdos através de programas de capacitação profissional oferecidos pelo SESI 

e SENAC. Dessa forma, o ensino tornará a sociedade brasileira mais unida. 

(Maria Clara Delmas Campos) 
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem-2017- 

leia-uma-redacao-que-tirou-nota-1000-22307655 

Após fazer a leitura, identifique no texto: 

a) A tese defendida pela autora. 

b) O tópico frasal do 1º parágrafo de desenvolvimento. 

c) O tópico frasal do 2º parágrafo de desenvolvimento. 

d) A retomada da tese na conclusão. 

e) Os agentes interventores da problemática proposta. 

f) O período de fechamento da conclusão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. D, B, A, C, E 

 

2. a) Entretanto, a velocidade das influências, hoje, é realmente motivo de preocupação. Afinal, embora as 

trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da globalização econômica precisam ser 

filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico que sustenta sua identidade. 

b) 1º argumento: As trocas de influência fazem parte da história da música e estão na base de todas as 

culturas. 

     2º argumento: Ainda que as trocas sejam naturais, devemos nos preocupar com a velocidade dessas 

influências. 

     3º argumento: A influência exagerada, causada, principalmente, pela globalização, precisa ser filtrada, 

para que não fira a identidade da música brasileira. Cabe considerar, ainda, o papel mais importante da 

tecnologia, em que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar mais vidas, aliada, também, à 

ciência. 

 

3. a) Um parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa não pode, apenas, expor fatos, 

mas sim argumentar sobre eles. 

b) Para que o parágrafo fique menos expositivo, o autor deve mostrar o posicionamento dele sobre os 

fatos que está apresentando, articulando-os à proposta. Para isso, é interessante que ele utilize algumas 

estruturas linguísticas que tornam o texto mais argumentativo. Por exemplo, poderíamos reescrever o 

importante, principalmente, por possibilitar a existência de aparelhos ultramodernos que são capazes de 

salvar cada vez mais vidas, mostrando o quanto os avanços tecnológicos são indispensáveis para a 

sociedade.  

 

4. Sugestão de gabarito: 

Primeiro argumento: apresentação dos impactos positivos da propaganda no Brasil, hoje, como a 

disseminação de ideais interessantes na construção de valores da sociedade e na disseminação de certos 

tipos de comportamento. 

Segundo argumento: obstáculos que, de alguma maneira, atrapalham a disseminação de ideias positivas 

e/ou uso da propaganda de maneira negativa, estimulando o consumo exagerado e criação de dívidas. 

 

5. Família: controlar o gasto dos seus filhos desde cedo, não dando a eles o que não for necessário.  

Escola: introduzir discussões sobre a reciclagem e hábitos de consumo.  

Governo: investir em pesquisas de desenvolvimento sustentável.  

Governo e mídia: trabalhar a ideia de compra responsável, sem desperdícios. 

 

Exercícios de casa 

 

6. Sugestão de gabarito: 

a) Como contextualização, pode-se, por exemplo, falar sobre a valorização dos gatos no Egito Antigo, 

uma vez que os animais eram responsáveis pela caça aos ratos que acabavam com as plantações dos 

faraós. Como tese, pode-se, ao comparar com os dias de hoje, falar sobre o valor desses animais, hoje, 

limitado ao ambiente da casa, uma vez que, em pesquisas científicas e até nas ruas, vemos cachorros e 

gatos torturados, maltratados e largados em situação de miséria. 

b) Como contextualização, é possível mencionar propagandas famosas que causam impacto, como, por 

exemplo, a "compre Baton", lembrada até hoje por seu tom apelativo bem exagerado, e outras. Como 

tese, pode-se falar dos impactos que, muitas vezes, tornam o indivíduo mais consumista e alimentam 

certas compras desnecessárias. 



 

 
R

e
d

. 

 

7. Contextualização histórica/cultural: A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja 

Católica desde 1962, busca trazer à tona, anualmente, temas que precisam ser debatidos e refletidos. O 

mudanças de que o mundo precisa. 

Tese analítica: Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas 

transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 

8. Contextualização cultural:  

DaMatta discorre sobre a identidade da nossa pátria considerando os aspectos mais populares e, claro, 

 

Tese analítica: Embora a expressão esteja também relacionada à capacidade de o povo tupiniquim se 

adaptar às situações mais inesperadas, é o aspecto negativo que se sobressai, uma vez que muitos 

buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 

 

9. Sugestão de gabarito: 

Primeiro argumento: construção da ideia de valorização, levando em consideração os tempos antigos (e 

relação do homem com os animais de estimação) e os dias de hoje. 

Segundo argumento: apresentação de problemas que, ainda não resolvidos, mostram-se como um 

obstáculo na plena valorização desses animais. 

 

10. TF: A violação das convenções sociais, além de configurar um desvio de conduta, está na contramão dos 

ideais igualitários desejados por todos. 

Estratégias: Exemplificação e apresentação de uma lei que confirma a exemplificação. 

 

11. em 

depois de adjunto adverbial deslocado. 

b) A dissertação argumentativa não pode apresentar estrutura narrativa, com traços de oralidade e 

coloquialidade. 

 

12. TF: é preciso entender o real valor das instituições de ensino e como elas podem ajudar a resolver 

problemas do nosso tempo. 

Estratégias: Explicação, apresentação de argumento de autoridade e ressalva. 

 

13. a) A forma - 

 

b) Além da retomada da tese, há propostas de intervenção e fechamento.  

 

14. Judiciário: fiscalizar as leis já existentes, aplicando a casos divulgados na mídia.  

Mídia: levar mais a discussão às TVs, com ficções engajadas. 

ONGs: campanhas de assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições. 

 

Questão Contexto  

 

a) Portanto, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja 

alcançada.  

b) a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da sociedade faz dela um 

 
c) a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais portadores de 

 

d) 

 

e) MEC, escolas e Ministério do Trabalho. 

f) Dessa forma, o ensino tornará a sociedade brasileira mais unida. 
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