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RESUMO   
 

 

TIPOS DE CÉLULAS 

 

 
 

As células, estudadas no campo da Citologia, são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal 

ou animal à mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas 

microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática, e dotadas de um metabolismo próprio, capazes de 

se reproduzir. 

Podem ser definidas como eucariontes ou procariontes, dependendo da presença ou ausência de 

certas estruturas. 

 

CÉLULA PROCARIONTE 

 

Primeiras células a surgir no planeta, são mais primitivas. Representadas pelo Reino Monera, as 

bactérias. 

Possuem: 

• Material genético disperso no citoplasma 

• São unicelulares 

• Ausência de núcleo (ausência de carioteca) 

• Possuem ribossomos 70S 

• Possível parede celular composta de polipeptidioglicanos 

• Presenta de mesossomo (artefato da microscopia, não é uma estrutura real) 

• Plasmídeos: pedacinhos de DNA imersos no citoplasma 
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CÉLULA EUCARIONTE 
 

São células mais complexas e compartimentadas, sendo os principais exemplos animais, vegetais e 

fungos. 

Possuem: 

• Material genético contido em um núcleo (carioteca) 

• Organelas membranosas 

• Ribossomos 80S 

• Centríolos e lisossomos (células animais) 

• Vacúolo e parede celular de celulose (células vegetais) 

• Colesterol na membrana plasmática (célula animal) 

• Mitocôndria 

• Cloroplasto 

 

 

 
 

Exemplo de célula animal 

• Lisossomo 

• Centríolo 

• NÃO  possui parede celular 

• Mitocôndria  

 

 
 

Exemplo de célula vegetal 

• NÃO tem lisossomo 

• Parede celular 

• Vacúolos  

• Plastos  
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MEMBRANA CELULAR 

 

A membrana celular, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície 

celular, e é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula 

ao ambiente, mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou 

sair. 

É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. 

É possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das 

células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em 

constante movimento. 

 

 
 

 

 

Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) voltada 

tanto para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em 

contato, no centro.  

 

 
 

 

Função da membrana plasmática: 

• Revestimento celular  

• Interação celular 

• Permeabilidade seletiva 
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A disposição lateral deles permite o deslocamento sem a ruptura, conferindo dinamicidade a 

membrana plasmática, conforme a necessidade surge. 

Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar aderidas a superfície da membrana, ou 

mesmo atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas carreadoras. Essas proteínas podem 

atuar no transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, podendo movimenta-se paralelamente ao 

plano da membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é conhecido como modelo mosaico-fluido.  
 

 
 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético. 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. 

d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas 

cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

2. Uma professora de biologia entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria e de 

uma planta, respectivamente. Ela pediu então aos alunos que identificassem a célula eucariótica. Para 

que os alunos sejam capazes de identificar a célula, é fundamental que eles analisem: 

a) a presença de membrana plasmática. 

b) a presença de ribossomos. 

c) a presença de núcleo definido. 

d) a presença de material genético. 

e) a presença de citoplasma. 

 

3. Em uma aula de Biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível 

verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo. 

Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula: 

a) procariótica de bactéria. 

b) procariótica de um animal. 

c) eucariótica de um animal. 

d) eucariótica de um vegetal. 

e) de um indivíduo eucarionte. 
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4. Sabemos que as células vegetal e animal apresentam algumas diferenças básicas entre si. A presença 

de plastos, por exemplo, é uma característica típica da célula vegetal. Baseando-se nos seus 

conhecimentos sobre os plastos, marque a alternativa incorreta: 

a) Plastos relacionam-se com a fotossíntese. 

b) Alguns plastos acumulam carotenoides. 

c) Os plastos relacionam-se com o equilíbrio osmótico. 

d) O cloroplasto é um exemplo de plasto. 

e) Plastos que não possuem pigmento são denominados leucoplastos. 

 

5. Observe o esquema representativo da membrana plasmática de uma célula eucariótica e marque a 

alternativa com informações corretas sobre o modelo mosaico fluido. 

 
a) O mosaico fluido é descrito como uma bicamada de fosfolipídios (1), na qual as proteínas integrais 

(4) da membrana atravessam a bicamada lipídica. Os oligossacarídeos (2) estão fixados à superfície 

somente às proteínas, e o colesterol (5) age somente diminuindo a fluidez da membrana, de forma 

independente da sua composição em ácidos graxos. 

b) As proteínas da membrana (3) estão incrustadas na dupla lâmina de colesterol, aderidas ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas transportadoras (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. 

c) Os fosfolipídios (1) e os oligossacarídeos (2) que constituam o glicocálix estão associados às 

proteínas. As proteínas integrais (3) têm regiões polares que penetram na bicamada fosfolipídica, 

ao contrário das periféricas (4) que apresentam regiões apolares. O colesterol (5) pode somente 

aumentar a fluidez da membrana, não dependendo de outros fatores como a composição dos 

ácidos graxos. 

d) Os fosfolipídios (1) conferem dinamismo às membranas biológicas e os oligossacarídeos (2) que 

constituem o glicocálix podem estar associados aos lipídios ou às proteínas. As proteínas integrais 

(3) têm regiões hidrofóbicas que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das periféricas 

(4) que apresentam regiões polares. O colesterol (5) pode aumentar ou diminuir a fluidez da 

membrana, dependendo de outros fatores como a composição dos ácidos graxos. 

e) As proteínas da membrana estão incrustadas na dupla lâmina de fosfolipídios, aderidas (1) ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas periféricas (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. O colesterol (5) não interfere na fluidez da membrana, 

dependendo de outros fatores, como a composição dos ácidos graxos. 

 

6. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das 

células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte 

experimento: 

Colocou 200 mL de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 

pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de 

papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a 

quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mL, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mL. 
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Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à 

absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de: 

a) manter o volume de absorção. 

b) aumentar a superfície de absorção. 

c) diminuir a velocidade de absorção. 

d) aumentar o tempo de absorção. 

e) manter a seletividade na absorção. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as 

organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células 

eucarióticas: 

a) não existem organelas membranosas. 

b) o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presente nas células 

procarióticas. 

c) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. 

d) não encontramos ribossomos. 

e) encontramos apenas ribossomos. 

 

2. Análise as alternativas a seguir e marque aquela em que está indicada uma organela presente em células 

eucarióticas e procarióticas. 

a) Retículo endoplasmático rugoso. 

b) Mitocôndrias. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Ribossomo. 

 

3. Uma célula é classificada como eucariótica se contiver: 

a) compartimentos membranosos internos. 

b) parede celular rígida. 

c) membrana plasmática. 

d) ácidos nucleicos. 

e) ribossomos. 

 

 

4. A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula animal. Entre 

as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma célula 

animal. 

a) Parede celular, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) Plastos, parede celular e lisossomo. 

c) Cloroplastos, lisossomos e vacúolos. 

d) Parede celular, plastos e vacúolos. 

e) Cloroplasto, mitocôndrias e vacúolos. 
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5. Em uma célula vegetal o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por 

uma membrana. Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior do: 

a) retículo endoplasmático e complexo golgiense. 

b) complexo golgiense e cloroplasto. 

c) lisossomo e retículo endoplasmático. 

d) lisossomo e mitocôndria. 

e) cloroplasto e mitocôndria. 

 

6. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o 

modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas. 

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 

 

7. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou plasmalema, que separa o conteúdo 

protoplasmático, ou meio intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa estrutura 

são importantes, porque a membrana: 

a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para 

dentro da célula e impedindo a passagem em sentido inverso; 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente; 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente; 

d) torna desnecessário o consumo energético para captação de metabólitos do meio externo; 

e) impede a saída de água do citoplasma. 

 

8. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim 

como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix 

c) microvilosidades 

d) interdigitações 

e) desmossomos. 

 

9. Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da medicina. Entretanto, a 

compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão 

transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é: 

a) colesterol 

b) fosfolipídeo 

c) citoesqueleto 

d) glicoproteína 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

O livro Biologia Molecular da Célula é usado em universidades para 

cursos como medicina, biologia, farmácia, entre outros. Quando 

olhamos para o título e capa desse livro, podemos observar uma célula 

e, com base nisso, lembramos que existem vários tipos e características 

de células. Qual é a relação existente entre vírus e bactérias? 

 

Livro de Biologia Molecular da Célula. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. b 

Os organismos procariontes são seres que apresentam células com material genético disperso no 

citoplasma em virtude da ausência de uma membrana nuclear (carioteca). 

 

2. c 

Para identificar se uma célula é ou não eucariótica, é fundamental verificar a presença de membrana 

delimitando o núcleo. 

 

3. e 

As células com núcleo delimitado por membrana (eucarionte) estão presentes na maioria dos seres vivos, 

tais como protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Organismos sem núcleo delimitado 

(procariontes) são encontrados nos domínios Bactéria e Archaea. 

 

4. c 

O equilíbrio osmótico não é uma função atribuída aos plastos, e sim aos vacúolos. 

 

5. d 

A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde encontram-se 

mergulhadas moléculas de proteínas. Há proteínas integrais, com regiões hidrofóbicas, responsáveis pelo 

adentramento da proteína na bicamada lipídica, também hidrofóbica.  Associadas às moléculas de lipídios 

e às proteínas, no caso de células animais, encontram-se moléculas de açúcares, constituintes do 

glicocálix. Na membrana de células animais também ocorre colesterol, que reduz ou aumenta a fluidez 

da membrana de acordo, por exemplo, com a temperatura. 

 

6. b 

As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de absorção, conforme 

mostrado na figura da questão. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Apenas células eucarióticas apresentam organelas membranosas, sendo encontrados nas células 

procarióticas exclusivamente ribossomos. 

 

2. e 

A única organela encontrada em células procarióticas e eucarióticas é o ribossomo, estrutura responsável 

pela síntese de proteínas. 

 

3. a  

As células eucariontes possuem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Entretanto, outras 

características podem ser analisadas parar avaliar se uma célula é ou não eucariótica, como é o caso da 

presença de organelas membranosas. Como exemplo dessas organelas, podemos citar as mitocôndrias, 

peroxissomo, centríolos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. 

 

4. d 

A parede celular, os plastos e vacúolos são estruturas exclusivas da célula vegetal. Já os lisossomos e 

centríolos são organelas encontradas apenas na célula animal. 
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5. e 

As duas organelas que possuem DNA próprio são os plastos e a mitocôndria. Em uma célula vegetal, além 

do núcleo, encontramos DNA no cloroplasto e na mitocôndria. Já na célula animal, além do núcleo, 

encontramos DNA apenas na mitocôndria. 

 

6. c 

Segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 

fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essas proteínas mudam constantemente de lugar, uma vez que a 

dupla camada é fluída. 

 

7. b 

A membrana plasmática tem como função a proteção e separação do interior da célula com o exterior e 

permeabilidade seletiva, mantendo a composição intracelular. 

 

8. b 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 

revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a célula 

contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 

antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 

células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 

 

9. d 

O reconhecimento celular é feito pelo glicocálix, uma malha de açúcares (glicoproteínas e glicolipídios) 

localizada externamente à membrana plasmática. É a chamada ação antigênica, realizada pelo glicocálix. 

 

 

Questão Contexto  

 
O vírus não possui as características necessárias para ser um ser vivo e ser classificado como célula. São 

acelulares e não possuem metabolismo próprio, sendo parasitas intracelulares obrigatórios. 
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RESUMO   
 

 

Origem da Vida 
 

As principais hipóteses para explicar a origem da vida são a abiogênese e a biogênese. 

 

De acordo com a abiogênese (ou geração espontânea), os organismos vivos surgiam a partir da matéria bruta. 

Porém, com o avanço científico e surgimento de novas tecnologias, podem-se realizar novos experimentos, 

como veremos a seguir, que forneceram evidências de que seres vivos só surgem pela reprodução de seres 

de sua própria espécie, ou seja, pela biogênese. 

 

·        Experimento de Redi:  

Ele colocou um pedaço de carne dentro de dois potes, um aberto e um fechado; observou que no pote 

fechado não nasciam moscas. 

 
 

·        Experimento de Pasteur:  

Este é o famoso experimento do pescoço de cisne, no qual Pasteur colocou um caldo nutritivo fervido ( com 

o objetivo de eliminar os microrganismos) dentro de um frasco contorcido (impede que microrganismos  

caiam no caldo). 

 

 
 

Após a fervura, com o pescoço de cisne íntegro, não houve contaminação do caldo.  

Entretanto, após sua quebra, houve proliferação dos microrganismos.  

 

Isso prova que os seres são oriundos de outros seres pré-existentes, refutando a ideia de que haveria uma 
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·        Hipótese de Oparin:  
As condições atmosféricas da Terra eram diferentes das atuais, e com as descargas elétricas, formaram-se 

moléculas, como os aminoácidos. Estes se ligariam formando proteínas e a partir disso, surgiria o primeiro 

ser vivo. Este ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico e fundamentador, por isso esta 

hipótese também é chamada de hipótese heterotrófica da origem da vida. 

 

 
 

·        Experimento de Miller e Urey:  

Estes experimentos foram feitos para corroborar a hipótese de Oparin, onde Miller criou um ambiente com 

gases semelhantes à Terra primitiva, e a partir de descargas elétricas, conseguiu formar aminoácidos.  

 

 
 

 

Existe também a teoria da panspermia, que diz que a vida se originou fora da Terra, e microorganismos 

foram trazidos por meteoros. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

 

1. Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. 

Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, 

tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. 

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi 

e Pasteur, que mostraram experimentalmente que 

a) seres vivos podem ser criados em laboratório. 

b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 

d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, 

respectivamente. 

   

2. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 

geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores 

indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 
De acordo com o gráfico é correto afirmar que 

a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. 

d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. 

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia 

estabilizado.  
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3. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por 

diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água 

naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário 

sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta, 

a) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura.  

b) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais.  

c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra.  

d) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra.  

e) a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte.  

   

4. Sobre a origem e a evolução dos primeiros seres vivos é CORRETO afirmar que: 

 

b) os primeiros organismos eram autotróficos. 

c) os primeiros organismos a conquistar o ambiente terrestre foram os répteis. 

d) os primeiros invertebrados viviam exclusivamente no mar. 

   

5. Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos evoluíam pela ação da seleção natural, 

também considerou a possibilidade de as primeiras formas de vida terem surgido em algum lago tépido 

do nosso Planeta. Entretanto, existem outras teorias que tentam explicar como e onde a vida surgiu. 

Uma delas, a panspermia, sustenta que: 

a) As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões mais inóspitas da Terra, como as fontes  

hidrotermais do fundo dos oceanos. 

b) Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira 

abiótica em vários pontos do planeta Terra. 

c) Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra, em função dos requisitos mínimos 

necessários para a sua formação e subsistência. 

d) A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que elas se 

difundissem pelos oceanos primitivos da Terra. 

e) A vida se originou fora do Planeta Terra, tendo sido trazida por meteoritos, cometas ou então pela 

poeira espacial. 

 

6. Na solução aquosa das substâncias orgânicas pré-bióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese 

de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos 

catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas 

desempenharam papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio 

mediante a presença de certos tipos de argila. (...) 

Mas o avanço verdadeiramente criativo - que pode, na realidade, ter ocorrido apenas uma vez - 

ocorreu quando uma molécula de ácido nucleico "aprendeu" a orientar a reunião de uma proteína, 

que, por sua vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucleico. Em outros termos, um ácido nucleico 

serviu como modelo para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais 

ácido nucleico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A 

vida tinha começado. 

Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: 

Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

  

Considere o esquema abaixo:  
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O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de 

anos) compreendido aproximadamente entre 

a) 5,0 e 4,5. 

b) 4,5 e 3,5. 

c) 3,5 e 2,0. 

d) 2,0 e 1,5. 

e) 1,0 e 0,5. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

  

1. As áreas numeradas no gráfico mostram a composição em volume, aproximada, dos gases na atmosfera 

terrestre, desde a sua formação até os dias atuais. 

 
Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que: 

I. Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos.  

II. As grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.  

III. O ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. 
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É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

   

2. Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) atmosférico ao longo 

da história evolutiva da Terra: 

 
No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla 

ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de 

até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 

milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente 

importante para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que 

a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, 

possibilitando o surgimento de animais gigantes. 

b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período 

Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. 

c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio 

atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais.  

d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou 

mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. 

e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da 

biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia. 

  

3. Relacione as colunas: 

( 1 ) Teoria na qual um ser vivo origina-se a partir de seres semelhantes 

( 2 ) Hipótese na qual os animais surgiam de ovos invisíveis a olho nu 

( 3 ) Processo para a geração de descendentes 

( 4 ) Teoria na qual a vida surge de matéria inanimada 

 

(   ) Reprodução 

(   ) Experimento de Redi 

(   ) Biogênse 

(   ) Geração Espontânea 

 

A sequência correta é: 

a) 2, 1, 4, 3 

b) 3, 4, 1, 2 

c) 3, 2, 1, 4 

d) 1, 4, 3, 2 

e) 1, 4, 3, 2  
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4. I - Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a 

surgir. 

II - O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica.  

III - Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de 

substâncias inorgânicas. 

IV - O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas como o DNA se mantivessem 

íntegras por mais tempo. 

 

Dentre as afirmações acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas, apenas : 

a) II, III e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I e II. 

e) I e IV. 

  

5. Do início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, 

como por exemplo: 

I - formação das primeiras células; 

II - formação de moléculas orgânicas complexas; 

III - aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese; 

IV - surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. 

 

Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita, atualmente, para o acontecimento desses 

eventos. 

a) I - II - IV - III 

b) II - III - IV - I 

c) I - IV - III - II 

d) II - I - III - IV 

   

6. Cientistas americanos descobrem num meteorito de Marte, que caiu sobre a Antártida, fortes indícios  

de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das teorias 

atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida surgidas no nosso planeta eram:  

a) todas autótrofas devido à escassez de alimentos nos oceanos primitivos. 

b) fermentadoras que utilizavam a energia radiante para produzir suas moléculas orgânicas. 

c) heterótrofas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos.  

d) fungos primitivos com capacidade de atividade fotossintética. 

e) aeróbias graças à abundância de átomos de oxigênio existente nas águas do oceano. 

   

7. Observe esta figura: 

 
É CORRETO afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho se deve 

a) ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados. 

b) à transformação dos grãos em lagartas. 

c) ao desenvolvimento de ovos depositados por borboletas. 

d) ao apodrecimento do sabugo e dos grãos.  
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8. A origem da vida no planeta foi possível devido a uma série de eventos que se sucederam. Em relação 

a esse fato analise as proposições: 

I. Aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera. 

II. Aparecimento de organismo quimiossintetizante fermentador. 

III. Surgimento de organismo capaz de utilizar a energia luminosa. 

 

A ordem considerada aceita em que os eventos acima aconteceram, está contida na alternativa:  

a) I, II, III. 

b) II, I, III. 

c) III, II, I. 

d) III, I, II. 

e) II, III, I. 

  

9. Dois momentos importantes para a compreensão da origem da vida foram o experimento de Miller e 

Urey, em 1953, que produziu compostos orgânicos simples, dentre eles aminoácidos, a partir de uma 

mistura de CH4, NH3, H2O e H2 submetida a descargas elétricas, e o achado de Cech, em 1982, de que 

o RNA pode ter atividade enzimática. A partir dos dados desses estudos, pode-se afirmar: 

a) Os dados de Miller e Urey comprovam a composição e a natureza redutora da atmosfera primitiva.  

b) O achado de Cech confirmou que os ácidos nucléicos só são sintetizados por enzimas proteicas.  

c) O experimento de Miller e Urey demonstrou que a atividade catalítica é exclusiva de compostos  

orgânicos. 

d) O achado de Cech reforça a hipótese da primazia dos ácidos nucleicos na constituição do sistema 

vivo. 

e) Os dois experimentos se complementam e confirmam que as proteínas foram as moléculas  

orgânicas primordiais. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 

Segundo a charge, um importante processo aconteceu com a terra primitiva para o surgimento dos 

seres vivos. Indique qual.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

1. c 

A teoria da biogênese foi comprovada experimentalmente pelos experimentos de Redi e Pasteur, que 

mostraram que um ser vivo se origina de outro ser vivo já existente.  

 

2.  a 

A concentração de oxigênio na atmosfera, a ponto de sustentar seres aeróbios, aumentou depois do 

surgimento de seres fotossintetizantes. Assim, os primeiros seres viviam em um ambiente com baixíssima 

quantidade de oxigênio. 

 

3. c 

A água é o solvente universal e faz parte de diversas reações bioquímicas fundamentais para a vida assim 

como conhecemos na terra. A descoberta de água em marte indica a possibilidade de já ter existido ou 

existir vida nesse local.  

 

4. d 

Os primeiros seres eram dependentes de água, tendo se originado no ambiente marinho.  

 

5. e 

A panspermia é a hipótese de que seres poderiam ter se originado fora do planeta terra, sendo 

transportados até aqui em meteoros, encontrando um ambiente propício para a colonização.  

 

6. b 

O aparecimento dos ácidos nucleicos possibilitou a transmissão das informações dos seres vivos e 

to. 

Analisando-se a linha do tempo, os primeiros ácidos nucleicos surgiram entre 5 e 4,5 bilhões de anos.  

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

I  Verdadeiro  anteriormente a 2,9 bilhões de anos, a porcentagem de oxigênio na atmosfera era 

insignificante, de acordo com o gráfico, fazendo com que a vida aeróbia não fosse possível.  

II- Falso  As grandes florestas surgiram depois dos primeiros seres fotossintetizantes, sendo assim, não 

poderia ter surgido antes (3,5 bilhões) do aumento do oxigênio atmosférico (2,9 bilhões).  

III  Falso O Homo sapiens é uma espécie muito recente na história do planeta, se estabelecendo quando 

a concentração dos gases atmosféricos se aproximasse muito da concentração dos gases atual.  

 

2.  c 

Os animais gigantes surgiram quando a concentração de O2 estava mais alta, o que possibilitou o alto 

metabolismo necessário para a manutenção da estrutura corporal.   

 

3. c 

O processo para a geração de descendentes é a reprodução. O experimento de Redi utilizou carne em 

recipientes para provar que moscas colocavam seus ovos na carne e deles saiam larvas. A Biogênese é a 

teoria na qual um ser vivo se origina de outro ser vivo. A geração espontânea era a teoria que dizia que 

um ser vivo pode se originar da matéria inanimada. 
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4. a 

I  errada  Os indivíduos heterotróficos, segundo a hipótese de Oparin, foram os primeiros a surgir, pois 

um metabolismo autotrófico era inviável para a simplicidade dos primeiros seres.  

II, III, IV  corretas. 

 

5. d 

Inicialmente, formaram-se moléculas orgânicas (aminoácidos), a partir da radiação incidindo sobre a 

atmosfera primitiva. Posteriormente, formaram as células e, então, organismos fotossintetizantes que 

permitiu o aparecimento de seres aeróbios. Desse modo, II- I  III  IV. 

 

6. c 

Os primeiros seres, segundo a hipótese de Oparin, eram heterotróficos (se alimentavam de substâncias  

formadas pela reação dos gases da atmosfera primitiva contida nos mares, e anaeróbios, pois a 

composição de oxigênio na atmosfera era muito reduzida.  

 

7. c 

Ovos depositados no milho são a fonte para o surgimento das larvas. Isso está de acordo com a teoria da 

biogênese, que afirma que um ser vivo se origina de outro ser vivo.  

 

8. e 

A ordem dos eventos se inicia com organismos quimiossintetizantes fermentadores, reações mais simples  

do ponto de vista evolutivo. Posteriormente, surgiu a fotossíntese, que fez com que a concentração 

atmosférica de O2 aumentasse. Portanto, a ordem correta é: II  III  I.  

 

9. d 

O experimento de Miller e Urey produziu aminoácidos, componentes de proteínas. Já o achado de Cech 

envolveu moléculas de RNA. Além das enzimas, o RNA pode ter atividade catalítica, demonstrando a 

importância dos ácidos nucleicos não só na transmissão da informação genética e na síntese de proteínas, 

mas como durante o desenvolvimento dos primeiros seres vivos.  

 

 

Questão Contexto  

 
O Resfriamento da terra permitiu a presença de água no estado líquido, fundamental para a ocorrência de 

reações bioquímicas e para a formação do mar primitivo. Esse mar se tornou rico em aminoácidos, conforme 

as reações dos gases atmosféricos, originando os coacervados que, na associação com o material genético, 

deu origem posteriormente aos primeiros seres vivos.  
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RESUMO   
 

 

Na época em que Alexandre Magno conquistou a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, 

construindo um verdadeiro império intercontinental e dando início ao período histórico conhecimento como 

helenismo, a filosofia antiga passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do 

período sistemático, havia morrido e, após ele, o que se formou foi uma série de correntes filosóficas 

divergentes, conhecidas como filosofias helenísticas. Tais correntes constituíram a última fase da filosofia 

antiga e duraram desde o século IV a.C. até o século VI d. C., depois da queda do Império Romano do 

Ocidente, quando o imperador bizantino Justiniano proibiu definitivamente a promoção de qualquer 

vertente de pensamento pagã. 
Antes de tratarmos de cada uma dessas correntes em específico, é necessário compreender o que 

todas elas tinham em comum: tratavam-se de vertentes filosóficas fundamentalmente éticas, isto é, voltadas 

para a questão da conduta e da ação humanas. Suas preocupações, muito mais do que com problemas 

teóricos e especulativos, como a origem do mundo, o fundamento do conhecimento e a ordem do universo, 

era com questões práticas, em particular aquela que diz respeito à boa vida, isto é, à felicidade humana. Para 

os helenísticos, não é que as questões teóricas não fossem relevantes ou que a realidade não devesse ser 

compreendida, mas sim que estas coisas são importantes apenas porque ajudam o homem a viver melhor - e 

não o contrário. 
Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas: o prazer e a dor. Sua 

felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e a menor dor possíveis. Isto, porém, não significa que o 

epicurismo seja hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Ao contrário, segundo Epicuro, 

fundador da escola, há muitas dores passageiras que, a longo prazo, geram prazeres enormes (como estudar 

muito para passar no vestibular), assim como há prazeres intensos que depois promovem dores maiores 

(como beber muito e ficar de ressaca). A busca pelo prazer e a fuga da dor, portanto, não deve ser impulsiva 

e irracional, mas ponderada e equilibrada. Atomistas, os epicuristas diferenciavam-se de Demócrito, porque 

não achavam que tudo é determinado pela constituição dos átomos, mas sim que o homem é livre em sua 

decisões. 
Para o estocismo, a felicidade humana consiste na ataraxia, tranquilidade da alma, ou apatheia, 

ausência de perturbações. Tal tranquilidade é obtida quando o homem, guiando-se por sua razão, vence o 

poder das paixões e sentimentos sobre seu ânimo. Este guiar-se pela razão é a grande meta da filosofia 

estóica e se obtém, segundo Zenão, fundador da escola, a partir do momento em que o homem reconhece 

que há uma Razão universal e divina que rege e conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido 

pela Razão, o ser humano percebe que a realidade possui uma estrutura lógica e coerente à qual o homem, 

para ser feliz, precisa vincular-se.  
Para o ceticismo, a ataraxia, tranquilidade da alma, é obtida através da suspensão do juízo, isto é, do 

abandono de toda e qualquer convicção substantiva. Com efeito, para os céticos, tudo é duvidoso, 

questionável e não se pode ter certeza de coisa alguma. Assim, as crenças convictas e firmes, seja no 

atomismo, na Razão universal ou em qualquer outra coisa, muito mais do que satisfação, geram dor e 

incômodo, uma vez que podem sempre ser postas em xeque. A felicidade, portanto, encontra-se não em 

agarrar-se a uma visão de mundo específica, mas em perceber a relatividade de todas as crenças e suspender 

o juízo a respeito de tudo. 
Para o cinismo, a felicidade é obtida pela autarkeia: a autossuficiência, o autodomínio. No seu 

entendimento, por sua vez, isto só se consegue mediante uma vida totalmente dedicada à prática filosófica 

e um rompimento radical com os padrões morais e sociais estabelecidos. Tais pensadores, por isso, viviam 

de maneira totalmente anárquica: sem teto, nas ruas, como mendigos. Diógenes, por exemplo, o mais 

famoso membro da escola, morava em um barril, masturbava-se em público e perambulava pelas ruas com 

uma lamparina dizendo estar à procura de um único homem honesto. Por este comportamento subversivo, 

tais filósofos foram comparados a cães (kynos), o que explica o nome da corrente e que não tem nada a ver 
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Por fim, para o neoplatonismo, a felicidade se dá através da união com o divino, tratando-se, portanto 

de uma filosofia essencialmente místico-espiritual. Nesta busca mística, os neoplatônicos tomavam como 

referência, como seu próprio nome indica, o pensamento de Platão, o qual procuraram aprofundar e 

reinterpretar. Em seu pensamento, a Ideia do Bem, essência suprema do Mundo das Ideias platônico, é 

identificada com Deus ou o Uno, fonte de tudo o que há. Toda a realidade seria, assim, fruto dessa unidade 

suprema divina, a qual o homem não pode jamais compreender plenamente pela razão, mas a qual pode se 

unir mediante um conhecimento direto e místico. 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista. 

  
I. É o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de invasões 

sucessivas, por persas e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, categoria de referência que 

altera a percepção de mundo do grego, principalmente no tocante à dimensão política. 
II. É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam explicações totalizantes 

da natureza, do homem, concentrando suas especulações no campo da filosofia prática, 

principalmente da ética. 
III. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. 

  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Todas elas. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas I. 

 

2. nstruída em 332 a.C., por Alexandre, o Grande, e, em poucos anos, 

tornou se um polo de estudos sobre matemática, filosofia e ciência gregas. Meio século mais tarde, 

Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu  que funcionou como centro de pesquisa. 

A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros e, com o museu, transformou a cidade no maior 

núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu 

sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo 

 
RIBEIRO, F. Filósofa e mártir. Aventuras na história. São Paulo: Abril. ed. 81, abr. 2010 (adaptado). 

 
A biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do 

conhecimento e memória das civilizações antigas, porque 
a) eternizou o nome de Alexandre, o Grande, e zelou pelas narrativas dos seus grandes feitos. 
b) funcionou como um centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas. 
c) preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua 

transmissão a outros povos. 
d) transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da Antiguidade. 
e) reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOMA: (    ) 

 

4. Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais 

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

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

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

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

 

5. Filosofia 

  
O mundo me condena, e ninguém tem pena 
Falando sempre mal do meu nome 
Deixando de saber se eu vou morrer de sede 
Ou se vou morrer de fome 
Mas a filosofia hoje me auxilia 
A viver indiferente assim 
Nesta prontidão sem fim 
Vou fingindo que sou rico 
Pra ninguém zombar de mim 
Não me incomodo que você me diga 
Que a sociedade é minha inimiga 
Pois cantando neste mundo 
Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo 
Quanto a você da aristocracia 
Que tem dinheiro, mas não compra alegria 
Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 
Que cultiva hipocrisia. 
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Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da letra da canção 

, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. 
a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos pela intuição mental. 
b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos 

donos. 
c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve deixá-

la livre de todo encargo, em sua completa felicidade. 
d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que as 

sofram. 
e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres ou 

ignóbeis, e, sim suas ações e intenções. 

6. eira, nada 

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

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

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

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

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

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

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

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

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

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

suspender os julgamentos sobre os fenômenos. 

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

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

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

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

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

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

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

SOMA: (   ) 

 

2. No século IV a.C., a Grécia foi conquistada pelo rei macedônio Felipe II. Seu filho Alexandre, o Grande, 

consolidou o domínio macedônio da Grécia e expandiu seu império pelo Oriente, chegando suas 

conquistas às margens do rio Indo, na Índia. Educado por Aristóteles, Alexandre assimilou a cultura 

grega e levou-a para suas conquistas no Oriente, resultando daí uma intensa troca cultural entre os 

gregos e os povos orientais. O império de Alexandre não resistiu à sua morte, ocorrida em 323 a.C., 

aos 33 anos de idade, mas seus resultados culturais foram duradouros com a emergência da chamada 

cultura helenística. 
 

Sobre essa questão, assinale o que for correto. 
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(01) O Epicurismo, corrente filosófica fundada por Epicuro de Samos, é caracterizada como hedonista, 

porque pregava a busca imediata do prazer. 
(02) Alexandria, no Egito, tornou-se importante centro de desenvolvimento e de difusão da cultura 

helenista. 
(04) O cristianismo, em seus primórdios, foi influenciado por correntes filosóficas que floresceram no 

período helenístico, como o neoplatonismo e o estoicismo. 
(08) O ceticismo possui raízes no período clássico da filosofia grega, mas teve, no período helenístico, 

um de seus maiores representantes, Pirro de Élida. 
(16) No plano social, um dos traços mais salientes da filosofia grega na fase helenística foi a crítica à 

escravidão. No plano político, os filósofos do período helenístico criticaram o despotismo e a 

divinização dos reis.  

SOMA: (   ) 
 

3. Afirma o filósofo Epicuro (séc. III a.C.), conhecido pela defesa de uma filosofia hedonista: 
(...) o prazer é o começo e o fim da vida feliz. É ele que reconhecemos como o bem primitivo e natural 

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

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

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

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

228.) 
Considerando os conceitos de Epicuro, é correto afirmar que 
(01) estudar todo dia não é bom porque a falta de prazer anula todo conhecimento adquirido.  
(02) todas as escolhas são prazerosas porque naturalmente os seres humanos rejeitam toda dor. 
(04) comer uma refeição nutritiva e saborosa em demasia é ruim porque as consequências são danosas 

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

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

4. 
mesma, a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que, na ausência desses princípios, fora 

preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. 

A virtude consistiria, então, em escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em 

 
(MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luís de Andrade, São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores) 

 

A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das 

principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e 

relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das características principais do 

humanismo, presente no pensamento renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, 

buscando integrá-los à concepção cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na 

obra A utopia, de Thomas More pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que 

corrente filosófica grega? 
a) Dos sofistas, na medida em que defendem que a felicidade consiste em obter o máximo de prazer 

possível, especialmente os que nos advém das honras, do sucesso e das riquezas materiais. 
b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os relacionados ao corpo 

e os relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos prazeres relacionados à alma, 

devendo-se desprezar os prazeres do corpo. 
c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranqüilidade ou ausência 

de perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção e da austeridade, desprezando-

se todo tipo de prazer. 
d) Do aristotelismo, na medida em que defende que a felicidade 

dois extremos. 
e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas 

não de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser rejeitados os que levam a 

dores mais intensas do que o gozo que proporcionam. 
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5. -te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas 

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

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

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

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

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

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

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

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

SOMA: (   ) 

 

6. Nas suas Meditações, o filósofo estóico Marco Aurélio escreveu: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

  
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Somente a afirmativa IV está correta. 

 

7. Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO afirmar que  
a) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os 

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

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

exercida, se espargiria por todos os homens. 
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8. Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de 

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

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

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

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

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

 

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

seu princípio maior: toda interatividade possível. 
c) 

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

ceticismo 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

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

2. c 

A biblioteca de Alexandria é talvez a instituição intelectual que melhor representa o helenismo, 

movimento e período de fusão entre a cultura grega e as tradições orientais, no qual a filosofia se 

espalhou pelo mundo, dividindo-se em várias escolas. 
 

3. 1 + 16. 

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

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

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

intimidade do jardim com os discípulos. 
 

4. a 

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

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

irracional, baseada no que é mais imediato. 
 

5. b 

Todas as afirmativas são de Epicuro, mas só uma converge com a letra da música, que trata justamente 

da superioridade do indivíduo perante as pressões do contexto 

 
 

6. c 

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

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

que considera tudo duvidoso e incerto. 

 

Exercícios de casa 

 

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

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

principais correntes. 
 

2. 2 + 4 + 8.  

Diferente do que diz (01), o epicurismo não priorizou a busca por prazeres imediatos, mas sim a busca de 

prazeres sólidos e duradouros, efetuada de modo racional. Diferente do que diz (16), a filosofia helenística 

não se preocupou com temas políticos como a escravidão, o despotismo ou a divinização dos reis. 
 

3. 4 + 16.  

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

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

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

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

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

 

 



 

 
F

il
. 

4. e 

escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em fugir dos prazeres que se seguissem 

 

 

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

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

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

[erro da assertiva 08] 
 

6. c  

a 

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

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

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

determinações da vida e purificando as paixões. 
 

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

 
 

9. d 

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

um importantes precursores desta filosofia, ao defenderem o relativismo. 

 

Questão Contexto  
 

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

foram padres usando gregos como inspiração. 
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RESUMO   
 

 

Gráficos do movimento retilíneo e uniforme (M.U.)   

 

Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de 

movimento uniforme (M.U.) Se um movimento é uniforme, então v = vm = cte.    

A função que relaciona a posição s com o tempo t é denominada função horária da posição dada por:    

    

Onde S = posição no instante t, S0 = posição inicial, v = velocidade.    

 

Gráficos    

 

Os gráficos dos movimentos são muito importantes, pois uma das habilidades da prova do ENEM consiste 

em analisar e interpretar gráficos (em várias disciplinas, não só na Física).     

A análise do gráfico pode ir desde uma simples observação até uma compreensão mais profunda.     

Os gráficos de grandezas lineares são retas. Então o gráfico de S x t para o movimento retilíneo e uniforme 

(equação anterior) é:    

    

    
Se o corpo estivesse se aproximando da origem, S = S0  vt, e o gráfico seria uma reta decrescente. Agora, 

como a velocidade no M.U. é constante, seu gráfico v x t tem a forma (supondo uma velocidade positiva: se 

afastando da origem):    

    
Note que a divisão dos 

do ângulo de inclinação da reta (coeficiente angular).    
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E no gráfico v x t, a área sob o gráfico é igual a variação de posição.    

 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola 

contra uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize um movimento em linha reta de ida e volta 

(jogador-parede-jogador), com velocidade constante na ida, e que, na volta, a velocidade também 

seja constante, mas menor do que a da ida. Nessas condições e considerando que o tempo de contato 

com a parede seja muito pequeno e possa ser desprezado, o gráfico que melhor representa o 

deslocamento (S)  da bola em relação ao tempo de movimento (t)  é:  

 

a) c)  

  e) 

b) d) 

 

  

 

 

2. Um carro saiu da posição x 0 km  até seu destino final em x 5 km  de acordo com gráfico 

x (km) t (min)  mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a 

velocidade escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento. 

 

Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador, 

em km/ h?   

a) 27     
b) 33     
c) 38     

d) 47     
e) 60     
 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

3. A posição de um ponto material em função do tempo está representada graficamente a seguir: 

 
Trace o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, de t0 = 0 até t = 10 s. 

 

4. Dois móveis, A e B, ao percorrerem a mesma trajetória, tiveram seus espaços variando com o tempo, 

conforme as representações gráficas a seguir: 

 
Determine: 

a) as funções horárias dos espaços de A e de B; 

b) o instante e a posição correspondentes ao encontro dos móveis (por leitura direta nos gráf icos e 

usando as funções horárias obtidas). 

 

5. Ângela e Tânia iniciam, juntas, um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa.  

Neste gráfico, está registrada a distância que cada uma delas percorre, em função do tempo: 

 
 

Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela, por telefone, que acaba de passar pela 

igreja. 

Com base nessas informações, são feitas duas observações: 

 

I - Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. 

II - Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. 

 

Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que  

a) apenas a observação I está certa.    
b) apenas a observação II está certa.    
c) ambas as observações estão certas.    
d) nenhuma das duas observações está certa.    
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6. Uma formiga move-se sobre uma f ita métrica esticada e suas posições são dadas, em função do tempo, 

pelo gráfico abaixo: 

 
Determine: 

a) a distância percorrida pela formiga, de t0 = 0 a t = 220 s; 

b) a velocidade escalar da formiga no instante t = 190 s; 

c) a velocidade escalar média da formiga entre t0 = 0 e t = 160 s. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos 

percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 
 

 
 

Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 

 

I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. 

II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 

III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    

 

2. O número de acessos em banda larga móvel, entre 2010 e 2014, cresceu 969%  na região Norte, 

chegando a 8,63  milhões de acessos e 920%  na região Nordeste, com 27,68  milhões de acessos. O 

crescimento foi percentualmente acima das demais regiões, sendo 786%  no Centro-Oeste (11,54 

milhões), 702%  no Sul (17,16 milhões) e 816%  no Sudeste (58,61 milhões). O crescimento médio de 

acessos no país foi de 825%,  atingindo 123,6  milhões de acessos. Os dados são do balanço do 

programa divulgado em junho pelo Ministério das Comunicações. No mesmo período, a cobertura de 

banda larga móvel subiu 400%  em todo o País, alcançando 3.406  cidades que eram apenas 681 em 

2010. 
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Com base no trecho de reportagem e no gráfico acima, assinale a alternativa CORRETA.  

a) A taxa média de crescimento de acessos entre o período de dezembro de 2013 e maio de 2014 é 

menor que a obtida entre maio e dezembro de 2010.    

b) Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013, tem-se que a variação do número de cidades cobertas 

foi de 2865.    

c) O gráfico mostra que o número de acessos em maio de 2014 é da ordem de 1010 acessos.    

d) Se a taxa média de crescimento do número de acessos se mantiver constante em relação ao 

período de dezembro de 2013 e maio de 2014, é possível estimar que o número de acessos em 

dezembro de 2014 foi de 140 milhões.    

e) A velocidade média de crescimento de cidades cobertas foi de aproximadamente 57 cidades por 

mês em todo o período mostrado no gráfico.    

 

3. O gráfico abaixo indica a posição (S) em função do tempo (t) para um automóvel em movimento num 

trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. 
 

 
 

Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel  

a) está em repouso, no instante 1 min.    
b) possui velocidade escalar nula, entre os instantes 3 min e 8 min.    
c) sofreu deslocamento de 4 km, entre os instantes 0 min e 3 min.    
d) descreve movimento progressivo, entre os instantes 1 min e 10 min.    
e) tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória.    

 

4. É dado o gráfico s x t para o movimento de um ponto material: 
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Represente graficamente a velocidade escalar do ponto material no intervalo de 0 a 30 s. 

 

5. A cidade de João Câmara, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), tem sido o epicentro (ponto 

da superfície terrestre atingido em primeiro lugar, e com mais intensidade, pelas ondas sísmicas) de 

alguns terremotos ocorridos nesse estado. O departamento de Física da UFRN tem um grupo de 

pesquisadores que trabalham na área de sismologia utilizando um sismógrafo instalado nas suas 

dependências para detecção de terremotos. Num terremoto, em geral, duas ondas, denominadas de 

primária (P) e secundária (S), percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. 

Admita que as informações contidas no gráfico abaixo sejam referentes a um dos terremotos 

ocorridos no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem dos eixos da figura seja 

coincidente com a posição da cidade de João Câmara. 

 
Dados referentes às ondas P e S, associados a um terremoto ocorrido no Rio Grande do Norte. 

Diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença 

de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da UFRN, em Natal, correspondem, 

respectivamente, 

a) à onda S e 4 segundos.  

b) à onda P e 8 segundos.  

c) à onda P e 16 segundos. 

d) à onda S e 24 segundos. 

 

6. Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço, 

partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico a seguir mostra 

o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes 

tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. 
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Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma 

explosão solar  

a) dura mais que uma tempestade magnética.     
b) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.     
c) chega à Terra depois da perturbação por raios X.     
d) tem duração maior que a da perturbação por raios X.     
e) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia.    

 

7. Dois tratores, I e II, percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo, conforme o 

gráfico a seguir: 

 
Determine o instante do encontro desses veículos. 

 

8. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo t. 

 

No gráfico 1, a função horária é definida pela equação S = t
2

1
2  . 

Assim, a equação que define o movimento representado pelo gráfico 2 corresponde a:  

(Dica: tg(2) = 2.tg / (1  tg2)). 

a) S = 2 + t    
b) S = 2 + 2t    

c) S = t
3

4
2      

d) S = t
5

6
2      

9. Uma partícula em movimento obedece ao gráfico a seguir: 

 
a) Calcule a velocidade escalar média entre t0 = 0 e t = 10 s. 

b) Represente graficamente o espaço em função do tempo, supondo que em t0 = 0 a partícula 

encontrava-se na origem dos espaços. 

c) É possível realizar, em termos práticos, o que o gráfico dado representa? 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Para responder a questão, considere a figura e o texto a seguir, preenchendo adequadamente as lacunas. 

 

 

Entrando pelo portão O de um estádio, um torcedor executa uma trajetória, representada pelas linhas 

contínuas OABC, até alcançar a sua cadeira C. 

Considerando que, na figura, a escala seja 1:1.000, é correto afirmar que o torcedor percorreu uma 

distância de _________ e teve um deslocamento de _________.  

a) 2,4x102 m 

1,2x102 m, na direção da reta OC .    
b) 2,4x102 m 

1,2x102 m    

c) 2,4x10 m, na direção da reta OC . 

1,2x10 m    
d) 1,2x10 m 

1,4x10 m, na direção da reta OC .    
e) 2,4x10 m 

1,2x10 m, na direção da reta OC .    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

Orientando a trajetória no sentido do jogador para a parede, na ida o movimento é progressivo, portanto 

a velocidade escalar é positiva e, na volta, o movimento é retrógrado, sendo a velocidade escalar 

negativa. Como essas velocidades são constantes, os gráficos dos deslocamentos são segmentos de reta. 

O módulo da velocidade está associado à declividade do segmento de reta: maior velocidade   maior 
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declividade. Assim, como o módulo da velocidade é menor na volta, nesse trecho a declividade do 

segmento de reta também é menor.  

 

2. c 

Conferindo tudo o que o carro percorreu em cada trecho, temos: 

De 0  a 3  min: percorreu 1km;  

De 3  min a 5  min: percorreu 1km;  

De 5  min a 8  min: percorreu 4 km;  

De 8  a 11 min: percorreu 1km.  

Total: 7 km  percorridos, portanto. 

Assim, calculamos a velocidade média indicada no computador de bordo: 

 

distância percorrida
v

tempo
   

 

7km 60 min 420 km
v v 38,2 km h

11min 1h 11h
       

 

3. Da definição de velocidade, 

 
 

4. Identificando a posição inicial de cada móvel e calculando as respectivas velocidades médias, é possível 

escrever a posição como função do tempo. 

 
 

5. c 

Analisando o gráfico: 
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No instante t = 30 min, Tânia está passando pelo km 12, onde fica a igreja. Ângela passa por esse marco 

no instante t = 40 min, isto é, 10 min após o telefonema. No instante t = 40 min, Tânia está no km 16, ou 

seja, 4 km à frente de Ângela. 

 

6. Resposta: 

a) A formiga percorre 75 cm no sentido da trajetória (de 25 cm a 100 cm), fica em repouso durante algum 

tempo e, em seguida, percorre 100 cm em sentido oposto ao da trajetória (de 100 cm a 0 cm). 

Portanto, a distância percorrida de t0 = 0 a t = 220 s é d = 175 cm. 

b) De t = 160 s até t = 220 s, o movimento é uniforme. Assim, a velocidade calculada nesse intervalo vale 

para todos os instantes dele, inclusive para t = 190 s: 

 

c)  

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

[I] Verdadeira. Pedro levou menos tempo para cumprir a mesma distância que Paulo, portanto sua 

velocidade média foi maior. 

[II] Falsa. A velocidade máxima em um gráfico de distância pelo tempo é dada pela inclinação da reta, 

que indica o seu coeficiente angular representado pela velocidade. Nota-se no diagrama que Pedro teve 

a maior velocidade no primeiro trecho de seu percurso, quando inclusive ultrapassou Paulo. 

[III] Falsa. Os intervalos de parada de ambos os ciclistas foram diferentes, correspondendo aos trechos 

em que as posições não mudam com o tempo. Sendo assim, Pedro esteve parado durante 150 s  e Paulo 

durante 100 s.   

 

2. e 

[A] Falsa. São períodos desiguais contendo 5 e 7 meses podendo incorrer em alguns enganos. O 

crescimento dos períodos inteiros foi menor para o período de 5 meses (20% contra 41%), mas a taxa 

média mensal foi maior para o período de 5 meses quando comparado ao de 7 meses.  

12/13 05/14
123,6 milhões 103,1milhões 20,5 milhões

tx 4,1milhões / mês
5 meses 5 meses




     e  

05/10 12/10
18,9 milhões 13,4 milhões 5,5 milhões

tx 0,786 milhões / mês
7 meses 7 meses




    

 

[B] Falsa. A variação de cidades cobertas no período de dezembro/11 e dezembro/13 foi de: 

cidadescobertas 3190 2190 1000 cidadesΔ      

 

[C] Falsa. Visualizando o gráfico, o número de acessos em maio de 2014 é da ordem de 123,6 milhões de 

acessos. 

 

[D] Falsa. De maio a dezembro temos mais 7 meses, considerando um aumento constante de 4,1 milhões 

de acessos pro mês, ficamos em dezembro de 2014 com uma estimativa de: 

acessosdez/14N 123,6 7 4,1 152,3 milhões      

 

[E] Verdadeira. 

 
média

3406 681 cidades 1ano
v 56,8 cidades / mês

4anos 12 meses


     

 

3. b 

Note que entre 3 e 8 min a posição não varia. Portanto, o carro está parado.  
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4. Resposta: 

 

 
 

5. b 

A onda P é mais veloz, porque, num mesmo intervalo de tempo, percorre uma distância maior que a 

percorrida pela onda S. 

No gráf ico, lemos que as ondas P e S atingem Natal nos instantes 16 s e 24 s respectivamente. 

Portanto: 

t = 24 s  16 s ⇒ t = 8 s 

 

6. d 

A perturbação por raio X dura cerva de 10 min. A perturbação nas transmissões de rádio duram, 

aproximadamente, até 4 horas.  

 

7. Resposta: 

 
 

8. c 

Pela equação horária do gráfico 1 a velocidade constante é 
1

2
m/s. 

A velocidade é numericamente igual a tangente de alfa   tg = 
1

2
= 0,5 

A velocidade do gráfico 2 será numericamente igual a tg(2), que é   tg(2) = 2.tg / (1  tg2) = 2.0,5 

/ (1  0,25) = 
1 1 4

30,75 3

4

   

9. Resposta: 

a) ⇒ s = 4 · 50 + 6 · 20 ⇒ s = 320 m 

vm = s/ t= 320/10 ⇒ vm = 32 m/s 

b)  
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c) Não. O valor da velocidade não pode saltar instantaneamente de 50 m/s para 20 m/s. 

Consequentemente, o gráfico s × t sar 

disso, gráficos assim aparecem em vestibulares e olimpíadas de Física. 

 

 

Questão Contexto  

 

a 

 

No gráfico, a distância percorrida é: d = OA AB BC   

2 2 2(AO) 6 8 100 AO 10 cm     ; 

AB (12 6) 6 cm   ; 

BC (8 0) 8 cm   ; 

Assim: d = 10 + 6 + 8 = 24 cm.  

Obedecendo à escala dada, d = 24  1.000 = 24.000 cm = 240 m = 2,4  102 m. 

 

No gráfico, o deslocamento (vetorial) é: D = | OC | = 12 cm, no sentido de O para C. 

Obedecendo à escala dada: D = 12  1.000 = 12.000 cm = 120 m = 1,2  102 m.  
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Movimento retilíneo e uniforme 
16 

abril 
 

 

RESUMO   
 

 
Movimento retilíneo e uniforme (M.U.)  

Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de 

movimento uniforme (M.U.) Se um movimento é uniforme, então v = vm = cte.  

A função que relaciona a posição s com o tempo t é denominada função horária da posição dada por:  

  
Onde S = posição no instante t, S0 = posição inicial, v = velocidade.  

 

Exercício resolvido: 

 

1. Um carro percorre 200km em 2h. Em seguida fica 1h parado em um posto de gasolina. Após a parada 

o carro percorre mais 200km em 2h. Qual a velocidade escalar média no trecho total? 

a) 50 km/h 

b) 80 km/h 

c) 100 km/h 

d) 120 km/h 

 

Solução: 

 

Variação de posição = distância percorrida (não há preocupação no texto com vetores) 

Distância = 400 km 

 

Intervalo de tempo = 5h (o tempo que o carro ficou parado deve ser levado em consideração, pois o intervalo 

de tempo é o tempo necessário para sair de um lugar e chegar ao outro) 

 

Logo  

 

Letra B 

 

Exercício resolvido: 

2. Um veículo percorre metade de um trecho com uma velocidade constante de 60 km/h e a outra 

metade do trecho com velocidade constante de 90km/h. Qual a velocidade média no percurso todo? 

a) 50km/h 

b) 75km/h 

c) 72km/h 

d) 80 km/h 

 

Solução: 

 

 
 

A velocidade média é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo gasto. 
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Para resolver a conta é preciso trocar os tempos pelas velocidades (que são conhecidas) 

Assim: 

 
 

Substituindo na equação anterior: 

 

 
 

Letra C 

 

Obs.: Esse exercício é muito comum. Pode ser resolvido pela seguinte fórmula: 

 
(Essa é a fórmula da chamada média harmônica entre dois números.) 

 
 

Exercício resolvido: 

 

3. Uma moto anda 6,0 km em 5 minutos. Qual a sua velocidade média? 

a) 20 km/h 

b) 80 km/h 

c) 20 m/s 

d) 72 m/s 

 

Solução: 

 

É preciso cuidado com as unidades de medida. 

 

Distância = 6,0 km = 6000m 

 

Tempo = 5 min = 300s 

 

Velocidade  
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Letra C 

 

Obs.: 

            

 

No exercício anterior: 

 

20m/s = 20 x 3,6 km/h = 72 km/h 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A tabela apresenta dados extraídos diretamente de um texto divulgado na internet pelo Comitê 

Organizador da Rio 2016, referente ao revezamento da Tocha Olímpica em território brasileiro, por 

ocasião da realização dos XXXI Jogos Olímpicos Modernos no Rio de Janeiro. 

 

Revezamento da Tocha Olímpica 

Duração 95  dias 

Percurso Terrestre Total 20.000 km  

Percurso Aéreo Total 10.000 milhas ( 16.000 km)  

 

Fonte dos dados: <http://tinyurl.com/zf326a5> Acesso 

em: 23.09.2016. 

 

Dado: 1dia 24 h  

 

Utilizando como base apenas as informações fornecidas na tabela, podemos dizer que a velocidade 

média da Tocha Olímpica ao longo de todo percurso é, em km h,  aproximadamente, igual a  

a) 
23,2 10     

b) 
11,6 10     

c) 
08,8 10     

d) 
07,0 10     

e) 
04,4 10     

 

2. Um carro saiu da posição ix 0 km  e percorreu uma estrada retilínea e horizontal até fx 10 km.  Entre 

0 km  e 5 km,  sua velocidade foi 60 km h  e, entre 5 km  e 10 km,  sua velocidade foi 30 km h.  

Calcule, em km h,  a velocidade média para percorrer os 10 km  totais.  

a) 20     
b) 30     
c) 40     
d) 45     
e) 60     
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3. Suponha que uma semeadeira é arrastada sobre o solo com velocidade constante de 4 km h,  

depositando um único grão de milho e o adubo necessário a cada 20 cm  de distância. 

Após a semeadeira ter trabalhado por 15  minutos, o número de grãos de milho plantados será de, 

aproximadamente,  

a) 1.200.     
b) 2.400.     
c) 3.800.     
d) 5.000.     
e) 7.500.     
 

4. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas 

aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a 

velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. 

 

 
 

O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão 

e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a 

frente do caminhão, obtendo 8,5 s  para o tempo de ultrapassagem. 

 

Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 

4m  e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 m / s,  ele calculou a velocidade 

média do caminhão, durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor  

a) 24 m / s.     

b) 21m / s.     

c) 22 m / s.     

d) 26 m / s.     

e) 28 m / s.     

 

5. Nos primeiros Jogos Olímpicos, as provas de natação eram realizadas em águas abertas, passando a 

ser disputadas em piscinas olímpicas em 1908. Atualmente, os sensores instalados nas piscinas 

cronometram, com precisão, o tempo dos atletas em até centésimos de segundo. Uma das disputas 

mais acirradas é a prova masculina de 50 m  em estilo livre. Observe o tempo dos três medalhistas 

dessa prova nos Jogos de Londres em 2012. 

 

Florent 

Manaudou 

(FRA) 

Cullen 

Jones 

(EUA) 

César Cielo 

Filho 

(BRA) 

21,34 s  21,54 s  21,59 s  
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Considerando a velocidade média dos atletas, quando o vencedor completou a prova, a distância entre 

César Cielo e o ponto de chegada era de, aproximadamente,  

a) 0,49 cm     

b) 0,58 cm     

c) 0,58 m     

d) 4,90 m     

e) 5,80 m     

 

6. O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Av. das Nações Unidas, em São 

Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km h  para 90 km h.  O trecho dessa avenida conhecido como 

Marginal Pinheiros possui extensão de 22,5 km.  Comparando os limites antigo e novo de velocidades, 

a redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve poderá conseguir ao percorrer toda a 

extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa, nas velocidades máximas permitidas, será de, 

aproximadamente,  

a) 1 minuto e 7  segundos.    
b) 4  minutos e 33  segundos.     
c) 3  minutos e 45  segundos.     
d) 3  minutos e 33  segundos.     

e) 4  minutos e 17  segundos.     
 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Um carro viaja a 100 km h  por 15  minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km h,  percorrendo 

75 km  nesta velocidade. 
 

Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em km h?   

a) 80     

b) 75     

c) 67     

d) 85     

e) 58     

 

2. A Maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em uma distância de 

42,195 km,  normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a Maratona de Berlim, 

o queniano Dennis Kimetto quebrou o recorde mundial completando o percurso no tempo de duas 

horas, dois minutos e 57  segundos.  
 

Tal façanha correspondeu a uma velocidade média com valor próximo de:   

a) 2,1m s     

b) 5,7 m s     

c) 21m s     

d) 2,1km h     

e) 5,7 km h     

 

3. Leia o trecho abaixo para responder à questão. 
 

O mel foi a primeira substância adoçante conhecida da Antiguidade. Segundo a Bíblia, era uma das 

duas dádivas da Terra da Promissão (a outra era o leite). 

[...] 
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As abelhas produtoras de mel organizam-se em três classes principais: as operárias, que 

providenciam a alimentação, a rainha, que põe os ovos e o zangão, que se acasala com a rainha. Uma 

colônia de tamanho médio compreende uma rainha e cerca de cem zangões e mais ou menos 

 

 

Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm. Adaptado. 

 

Considere uma abelha operária, que voa com uma velocidade de, aproximadamente, 

1v 20,0 km h,  durante o percurso de ida para coletar néctar, e com uma velocidade de, 

aproximadamente, 2v 12,0 km h,  quando volta para a colmeia transportando o néctar. Suponha 

também que, nessas condições, a abelha parte da colmeia (voando em linha reta) até uma flor, 

distante X  quilômetros da colmeia, gastando 2  minutos na flor para coletar o néctar e volta para a 

colmeia (também em linha reta). Admitindo-se que o tempo total que a abelha gasta indo até a flor, 

coletando o néctar e voltando para a colmeia é de 42  minutos, assinale a alternativa que apresenta 

a distância X,  em quilômetros.  

a) 4 km.     

b) 5 km.     

c) 6 km.     

d) 7 km.     

e) 8 km.     

 

4. Um objeto faz 3 / 5  de um percurso em linha reta com uma velocidade de 6 m / s.  Sabe-se que o 

restante do percurso ele o faz com uma velocidade de 12 m / s.  Qual foi a sua velocidade média 

durante todo o percurso em m / s?   
a) 2,0     

b) 7,5     

c) 8,0     

d) 9,5     

e) 18,0     

 

5. Um corredor corre 4,0 km  a uma velocidade de 8,0 km / h  e depois corre mais 4,0 km  em 60 min.  
Calcule a velocidade média do corredor, em km/h, no percurso total.  

a) 4,0     

b) 5,3     

c) 6,0     

d) 6,7     

e) 8,0     

 

6. Dois colegas combinam um desafio. Um deles, identificado por A, garante que, após largarem juntos 

e ele ter completado 10 voltas numa praça, irá permanecer parado por 5 minutos, quando retornará à 

corrida e, ainda assim, conseguirá vencer o colega, identificado por B. Considerando que os atletas A 

e B gastam, respectivamente, 3 minutos e 200s para completar cada volta, qual deve ser o menor 

número inteiro de voltas completas que deve ter esse desafio para que o atleta A possa vencê-lo?  
a) 15    

b) 16    

c) 17    

d) 18    
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7. 
eletrônicos que indicam a velocidade a ser mantida pelo motorista para alcançar o próximo sinal ainda 

aberto. Considere que de início o painel indique uma velocidade de 45 km h.  Alguns segundos depois 

ela passa para 50 km h  e, finalmente, para 60 km h.  Sabendo que a indicação de 50 km h  no painel 

demora 8,0 s  antes de mudar para 60 km h,  então a distância entre os semáforos é de  

a) 
11,0 10 km.     

b) 
12,0 10 km.     

c) 
14,0 10 km.     

d) 1,0 km.     

e) 1,2 km.     

 

8. Dois veículos A  e B  trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações 

horárias cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de medidas (S.I.): 
 

AX 200,0 10,0t   e BX 1.000,0 30,0t   

 

Ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos, 

em km h,  vale:  

a) 20,0     

b) 40,0     

c) 80,0     

d) 100,0     

e) 144,0     

 

9. Um trem de 150 m  de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 m s.  Esse 

trem atravessa um túnel e leva 50 s  desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O 

comprimento do túnel é de:  
a) 500 m     

b) 650 m     

c) 800 m     

d) 950 m     

e) 1.100 m     

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Um veículo percorre a distância entre duas cidades de tal forma que, quando percorre a primeira metade 

desse trajeto com velocidade constante e igual a 15 m s,  gasta 2 h  a mais do que quando o percorre, 

também com velocidade constante e igual a 25 m s.  A segunda metade desse trajeto é sempre percorrido 

com velocidade constante e igual à média aritmética das duas velocidades anteriores. Nestas condições, 

quando o veículo percorrer a primeira metade do trajeto com velocidade constante de 25 m s,  a velocidade 

média, em km h,  ao longo de todo o trajeto, a distância, em km,  entre as cidades e o tempo gasto, em h,  

na primeira metade do trajeto quando a velocidade vale 15 m s  valem, respectivamente,  

a) 40,  270  e 2,5     

b) 40,  270  e 4,5     

c) 80,  540  e 5,0     

d) 80,  540  e 3,0     
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

A velocidade média é dada pela razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto em 

percorrer essa distância: 

m
s

v
t

Δ

Δ
   

 

Substituindo os valores e transformando as unidades para km h,  temos: 

 
m m

20000 16000 kms
v v

t
95 d

Δ

Δ


  

24 h

1 d


m

1
m m

36000 km
v

2280 h

v 15,79 km h v 16 km h 1,6 10 km h

 

    

 

 

2. c 

0 0
0

1 1 1

2 2 2

t 1 2 t t t

média média

S
S S V t t

V

5 1
t t h t 5 min

60 12

5 1
t t h t 10 min

30 6

1
t t t t 5 10 t 15 min t h

4

10
V V 40 km h

1

4

Δ
    

    

    

        

  

  

 

3. d 

Dados: 
15 1

v 4km h; t 15min h h; d 20cm 0,2m.
60 4

Δ       

Calculando o a distância percorrida (D) :  

1
D v t 4    D 1km 1000m.

4
Δ       

Por proporção direta: 

0,2m  1 grão

1000m

1 000
  N     N 5000.

 N grãos 0,2


   


  

 

4. d 

 

Dados: A A Bv 30 m/s; t 8s; L 4m; L 30m.Δ     

Em relação ao caminhão, a velocidade do carro rel(v )  e o deslocamento relativo durante a ultrapassagem 

rel( S ),Δ  são: 

rel A C rel C rel
rel C

rel A C rel

C C

v v v   v 30 v . S 34
  v   30 v  

S L L 30 4    S 34m. t 8,5

v 30 4  v 26m/s.

Δ

Δ Δ Δ
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5. c 

As velocidades médias dos atletas Florent (1) e César (3) foram: 

1

3

50 m
v 2,343 m / s

21,34 s

50 m
v 2,316 m / s

21,59 s

 

 

  

 

A diferença de posição entre o 3º lugar e o 1º lugares é dada pelo trajeto completo da piscina descontado 

o que o 3º lugar percorreu no tempo do 1º colocado. 

3 1d 50 m v t d 50 m 2,316 m / s 21,34 s

d 50 m 49,42 m d 0,58 m

      

   
   

 

6. e 

Cálculo dos tempos 1tΔ  e 2tΔ  necessários para percorrer toda a avenida com as velocidades de 70 km h  

e 90 km h  respectivamente: 

1
1

2
2

22,5
70 t 0,3214 h 19 min17s

t

22,5
90 t 0,25 h 15 min

t

Δ
Δ

Δ
Δ

   

   

 

 

Portanto, a redução de tempo será de aproximadamente: 

1 2t t t 19 min17s 15 min

t 4 min17s

Δ Δ Δ

Δ

   

 
 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

0

0

100 km h 15 min

S S V t S 100 0,25 S 25 km

60 km h percorreu 75 km

S S V t S V t 75 60 t t 1,25 h

25 km

Δ Δ

Δ



       



          

0,25 h

75 km

m m m

1,25 h

S 100
V V V 67 km h

t 1,5

Δ

Δ
    

  

 

2. b 

3

m m m
S 42'195 10 [m]

V V V 5,7 m s
t 7'377[s]

Δ

Δ


       

 

 

 

 

 

3. b 
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1h 60 min

x

1 2

1 2

40 min

2 2
x h t h

3 3

S
t

V

S S
t e t

20 12

t t t

2 S S

3 20 12

2 12 S 20 S

3 20 12

2 32 S

3 240

S 5 km

Δ

Δ
Δ

Δ Δ
Δ Δ

Δ Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

  



 

 

 










  

 

4. b 

A velocidade média mv ,  em módulo, de um móvel que realiza um movimento retilíneo com trechos em 

velocidades diferentes é calculada através da razão entre a distância total percorrida d  e o tempo gasto 

em percorrê-la t.   

 

Para tanto, devemos obter a distância total percorrida, somando-se os trechos respectivos e o tempo 

total gasto: 

 

Trecho 1: 

1
3

d d
5

   

1
1 1 1

1

3
d

d 3d5t t t s
v 6 30

       

 

Trecho 2: 

1
2

d d
5

  

2
2 2 2

2

2
d

d d5t t t s
v 12 30

      

 

Trecho completo: 

3d 2d
distância total d

5 5
     

m m m
d d d

v v v 7,5 m / s
3d d 4dt

30 30 30

     



  

 

5. b 

O módulo da velocidade média é a razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto em 

percorrê-la. 

 

total 1 2
m

total 1 2

d d d
v

t t t
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1
1 1 1

1

d 4 km
d 4 km; t t 0,5 h

v 8 km h
       

 

2 2d 4 km; t 60 min 1h    

 

Logo, 

 

total
m m

total

d 4 km 4 km 8 km
v v 5,3 km h

t 0,5 h 1h 1,5 h


    


  

 

6. b 

Para o atleta A ganhar a corrida, ele deve fazer o mesmo trajeto de B em menor tempo. Para o tempo 

total de A  AtΔ  somamos o tempo que permaneceu parado com o tempo em movimento. Para o tempo 

em movimento de ambos os atletas, multiplicamos o tempo por volta A(t  e Bt )  pelo número de voltas 

N.   

 

Equacionando: 

 

Para o atleta A vencer: 

A Bt tΔ Δ  

 

E o tempo de cada atleta, fica: 

A A parado A

B B B

t t N t t 180N 300

t t N t 200N

Δ Δ

Δ Δ

     

   
 

 

Substituindo as equações de cada atleta na inequação inicial: 

180N 300 200N 300 20 N N 15       

 

Logo, para o menor valor inteiro, temos que o número de voltas mínimo para que aconteça a vitória de 

A, será de 16  voltas.  

 

7. d 

Um carro A para pelo semáforo com uma velocidade de 45 km h 12,5 m s  e demora T  segundos pra 

passar o pelo percurso. 

Um carro B, que esta mais distante passa pelo semáforo com uma velocidade de 50 km h 13,889 m s  

e demora T 8  segundos.  

 

0S V t

S 12,5 T (i)

S 13,889 (T 8) (ii)

12,5 T 13,889 (T 8)

T 80 s (iii)

(iii) em (i)

S 12,5 80 S 1.000 m S 1km

Δ Δ

Δ

Δ

Δ Δ Δ

 

 

  

   



     

 

 

8. e 

Atenção ao enunciado: unidades estão expressas no Sistema Internacional de medidas (S.I.). 

 

A equação horária é: 

0 0x x V t   

 

Logo, sabemos que: 
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A A

B B

0 0

0 0

V 10 m s V 36 km h

V 30 m s V 108 km h

  

    
 

 

O sinal negativo em B indica que ele está indo em direção oposta ao móvel A.  

 

Logo: 

A Brelativa 0 0

relativa

relativa

V V V

V 36 108

V 144 km h

 

 



  

 

9. b 

Situação 1: Trem iniciando a estrada ao túnel. 

 

 
 

Situação 2: Trem finalizando a travessia do túnel. 

 

 
 

O deslocamento total do trem durante a travessia foi tal que: 

S PP' L 150 (1)     

 

Como a velocidade do trem é constante, então: 

S
v S v t (2)

t


     


 

 

Substituindo-se a equação (1) na equação (2), tem-se que: 

L 150 v t L v t 150 (3)          

 

Substituindo-se os valores dos parâmetros conhecidos na equação (3), tem-se que: 

L v t 150 16 50 150 800 150 650 m            

 

Questão Contexto  

 

c 

Adotando as seguintes convenções: 

11
3,6 km h

v 15 m s 54 km h
1m s

    (1ª velocidade da 1ª metade do trajeto) 

12
3,6 km h

v 25 m s 90 km h
1m s

    (2ª velocidade da 1ª metade do trajeto) 

 

Com as informações de tempo para cada metade do trajeto e suas velocidades acima, podemos descobrir 

com o auxílio das duas equações, a distância total entre as cidades, sabendo que: d v t    
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Para cada metade do trajeto, temos: 

   

 

d d
54 km h t 2 h 54t km h 108 km 1

2 2

d d
90 km h t 90t km h 2

2 2

     

   

  

 

Igualando as duas equações: 

90t km h 54t km h 108km

90t km h 54t km h 108 km 36t km h 108 km

 

   
 

108 km
t t 3 h

36 km h
    (é o tempo para a maior velocidade do 1º trajeto) 

 

Logo, o tempo para a menor velocidade do 1º percurso é: 

t 2 3 h 2 h t 2 5 h        

 

Sendo assim, utilizando um dos tempos encontrados e substituindo em uma das equações, calculamos a 

distância entre as duas cidades: 

 

Usando a equação (2): 

d d
90 km h t 90 km h 3 h d 540 km

2 2
        

 

Finalmente, para a velocidade média total da viagem, precisamos da velocidade do 2º trajeto, que 

corresponde à média aritmética entre as duas velocidades anteriores  2v  e o tempo gasto neste percurso 

 2t .  

11 12
2 2 2

2 2 2
2

v v 54 km h 90 km h
v v v 72 km h

2 2

d 2 270 km
t t t 3,75 h

v 72 km h

 
    

    

 

 

E a velocidade média total  mv  será: 

 m m m
1 2

d 540 km
v v v 80 km h

t t 3 3,75 h
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RESUMO   
 

O crescimento dos extremismos 
  No mundo atual, para entender a dinâmica geopolítica, é necessário analisar a volta do Nacionalismo 

e do Radicalismo religioso. A volta do radicalismo religioso está ligada com a falta de perspectiva em 

sociedades muito pobres e desestruturadas por guerras como uma fonte de motivação para o ingresso em 

grupos radicais.  

 A Europa como berço do estado moderno o qual nasceu fortemente ligado ao processo de 

laicização, fazendo com que a religião fosse considerada uma questão doméstica. Porém, as opiniões sobre 

o assunto começaram a mudar durante a década de 1990, quando explodiram conflitos religiosos na Europa 

- até então, imaginava que por ser o berço do iluminismo e da laicização, estaria livre do radicalismo religioso.  

 Desde então, a religiosidade passou a contar as disputas políticas mais que se esperava. Os países 

europeus vêm se preocupando cada vez mais em impedir o avanço da religião islâmica em seu território.  Por 

exemplo, a proibição do uso de burca (peça do vestuário tradicional das mulheres muçulmanas, 

principalmente as afegãs, e que é caracterizada por cobrir todo o corpo, o cabelo e o rosto. na França). 

 O Nacionalismo, segundo especialistas, pode estar ligado a problemas sociais, e pode sinalizar o 

retorno de sentimento nacionalista reprimido e que hoje retornam como conflito separatista.   

Com a Nova Ordem Mundial, o fim dos governos autoritários levou ao aumento de alguns desses conflitos. 

Por exemplo, conflitos no leste europeu e muitos conflitos na África.  É importante destacar o retorno do 

nacionalismo exacerbado em diversos países, inclusive em países ricos e pólo de atração populacional, esse 

nacionalismo é tão forte que faz seus seguidores não aceitarem a convivência com indivíduos não 

pertencentes a sua nação. Podemos utilizar os termos nazismo e xenofobia para descrever essa mesma 

questão.  

 Com esses elementos, cria-se uma situação em que pessoas pobres de diversos países periféricos 

dirigem a países centrais em busca de melhores condições de vida.  Do ponto de vista central de alguns 

grupos de jovens de países centrais, a culpa do desemprego é dos estrangeiros, o que os leva a um 

comportamento hostil e, muita vezes, ao ódio racial, do qual pode resultar a morte e linchamento de 

estrangeiros em países como Alemanha, a França e Inglaterra, os Estados Unidos, entre outros. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Analise o mapa. 
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Na perspectiva dos Estados Unidos da América, os países assinalados no mapa  

a) formam o conjunto de novos países industrializados que receberam investimentos do país para se 

desenvolverem.  

b) pertencem à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que estabelece o valor do 

óleo bruto no mercado internacional.  

c) participam da Liga Árabe, que difunde pelo mundo o islamismo como doutrina política e religiosa.  

d) integram o Eixo do Mal e promovem ações terroristas para diminuir a influência do Ocidente no 

mundo.  

e) constituem o principal bloco econômico do mundo árabe e comandam o diálogo com o país e o 

desenvolvimento da região. 

 

2. 
obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram 

o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida  nem sempre alcançadas fora do 

país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são 

reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de 

 
JOIA, A. L., GOETTEMS, A A. Geografia: leituras e interação. Vol. 02. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.275. 

 

Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes conforme mencionado 

no trecho acima é: 

a) a criação da União Europeia com número restrito de países. 

b) a construção e ampliação do Muro do México. 

c) a intervenção dos Estados Unidos em Cuba. 

d) a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. 

e) a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa 

 

3. 
Econômico (OCDE) aumentou em um terço na última década, apesar da recente queda dos fluxos 

migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela 

entidade nesta segunda-feira. 

Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam 

nos países-  
BBC Brasil, 03 dez. 2012. 

 

Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos 

territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos: 

a) há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. 

b) são registrados baixos índices de xenofobia (aversão a estrangeiros). 

c) a burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. 

d) existem políticas de incentivos aos deslocamentos sazonais. 

e) há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. 
 

4. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria 

conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado 

a) pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo 

as fronteiras simbólicas. 

b) pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e 

transportes. 

c) pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas 

da indústria. 

d) pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e 

cooperação. 

e) pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de 

desenvolvimento humano. 
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5. 
manifestações de hostilidade freqüentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais 

 
(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. Adaptado.) 

Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos: 

a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro 

Mundo. 

b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações 

internacionais. 

c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por 

empregos e por melhores condições de vida. 

d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas 

também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 

e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em 

continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 

 

6. Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 

influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da criminalidade. Invocando 

reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo  

a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos.  

d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Na atualidade, o terrorismo vem-se constituindo em uma preocupação crescente no cenário 

internacional. Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que os atos terroristas  

a) instituem uma nova forma de agressão ao patrimônio humano e material de um país, sem que 

algum outro Estado possa ser formalmente responsabilizado pelo ato.  

b) levam à perda do significado das fronteiras, uma vez que o combate e a prevenção contra tais atos 

têm sido organizados, de forma conjunta, no âmbito regional ou continental.  

c) são protagonizados por atores que não se subordinam às instituições supranacionais legitimadas 

como promotoras da paz e da segurança do Planeta.  

d) trazem instabilidade às populações de países desenvolvidos, que usufruem de serviços públicos 

eficientes, de elevado padrão de vida e de instituições democráticas consolidadas. 

 

2. Islamismo e fundamentalismo islâmico têm sido utilizados como expressões sinônimas, com certa 

frequência, nos meios de comunicação. Entretanto, estão longe de constituir exatamente a mesma 

coisa. Dentre as afirmações abaixo, aquela que NÃO apresenta análise correta da questão islâmica é:  

a) o islamismo tem sido utilizado como uma resposta às políticas imperialistas internacionais na região 

do Oriente Médio.  

b) o islamismo é uma religião exclusiva de povos árabes do Oriente Médio e norte da África. 

c) o fundamentalismo islâmico se relaciona à leitura literal do Corão, aplicando-a, inclusive, às 

questões políticas.  

d) o fundamentalismo islâmico surge como uma resposta à ausência de possibilidades de negociação 

para as questões políticas e sociais regionais. 
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3. 1  

entre as formas de terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário, como o instrumento ao 

qual recorrem determinados grupos para derrubar um governo acusado de manter-se por meio do 

 

2  

um governo (o que faz com que sua ação seja conotada como uma forma de guerra), mesmo quando 

por sua vez não representam um outro Estado. Sua ação aparece então como irregular; no sentido de 

que não podem organizar um exército e não conhecem limites territoriais, já que não provêm de um 

 
Dicionário de Política(org.) BOBBIO, N., MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G., Brasília: Edunb,1986 

 

comparar e distinguir os seguintes eventos históricos:  

I. Os movimentos guerrilheiros e de libertação nacional realizados em alguns países da África e do 

sudeste asiático entre as décadas de 1950 e 70 são exemplos do primeiro caso.  

II. Os ataques ocorridos na década de 1990, como às embaixadas de Israel, em Buenos Aires, dos 

EUA, no Quênia e Tanzânia, e ao World Trade Center em 2001, são exemplos do segundo caso.  

III. Os movimentos de libertação nacional dos anos 50 a 70 na África e sudeste asiático, e o terrorismo 

dos anos 90 e 2001 foram ações contra um inimigo invasor e opressor, e são exemplos do primeiro 

caso.  

 

É correto o que se afirma apenas em  

a) I.  

b) II.  

c) I e II.  

d) I e III.  

e) II e III. 

 

4. Tendências nas migrações internacionais 

O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

revela transformações na origem dos fluxos migratórios. Observa-se aumento das migrações de 

chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países-membros da OCDE. Também foi 

registrado aumento de fluxos migratórios provenientes da América latina. 
Trends in International migration  2002. Internet: www.ocde.org (com adaptações). 

 

No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países que mais receberam esses fluxos 

migratórios em 2002. 

 
As migrações citadas estão relacionadas, principalmente, à 

a) ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE. 

b) política dos países mais ricos de incentivo à migração. 

c) perseguição religiosa em países muçulmanos. 

d) repressão política em países do Leste Europeu. 

e) busca de oportunidades de emprego. 

  

5. Com base no mapa e nos seus conhecimentos sobre as migrações internacionais, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
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a) Alguns países europeus e os EUA apresentam um significativo número de cidades com grandes 

contingentes de população imigrante. 

b) A União Européia e os EUA têm estabelecido rigorosos controles de imigração, sobretudo em 

relação aos imigrantes ilegais vindos do Canadá. 

c) Os países americanos, em particular os EUA, receberam um número significativo de imigrantes 

europeus até meados do século passado. 

d) A Europa ocidental caracteriza-se atualmente por ser um pólo de atração de imigrantes, o que tem 

levado a uma regulamentação mais severa no controle da imigração. 

e) O Oriente Médio, a Austrália e a China apresentam algumas cidades com grandes contingentes de 

população imigrante. 

 

6. O fundamentalismo islâmico do EI horroriza o mundo com diversas cenas de brutalidade, massacre e 

agressões. No que se refere aos valores culturais da humanidade presentes no Oriente Médio, 

sobretudo na região da Mesopotâmia, onde hoje o EI estende o seu domínio, as ações desse grupo 

terrorista têm levado: 

a) à valorização dos monumentos históricos dos assírios, com os quais o EI identifica-se. 

b) à promoção de eventos de divulgação das obras dos povos mesopotâmicos. 

c) à destruição apenas dos monumentos da civilização da Babilônia. 

d) à destruição apenas de monumentos da civilização assiriana. 

e) à destruição de todos os monumentos históricos e obras-primas das antigas civilizações 

mesopotâmicas. 

7. O Estado Islâmico começou atuando na Síria, como frente de ataque ao governo de Bashar Al-Assad, 

depois expandiu o seu domínio para o Iraque. Em seu início, a que rede terrorista islâmica estava 

vinculado o EI? 

a) Hezbollah 

b) Fatah 

c) Al-Qaeda 

d) Hamas 

e) Setembro Negro 
 

8. Em 29 de junho de 2014, Abu Bark Al-Baghdadi, líder do grupo terrorista sunita Estado Islâmico, 

declarou-se califa. O califado almejado por Al-Baghdadi tem por objetivo servir de pretenso modelo 

para os muçulmanos, com leis rígidas calcadas na Sharia (Lei Islâmica). Para sustentar suas pretensões, 

o Estado Islâmico, além de ter uma estrutura bélica fortalecida, tem também como principal fonte de 

renda: 

a) o comércio de diamantes roubados da África. 

b) a distribuição de cocaína colombiana no Oriente Médio. 

c) a venda de ouro. 

d) a venda de petróleo iraquiano. 

e) a venda de mulheres escravizadas para a Europa. 
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9. O Estado Islâmico (EI), uma das organizações terroristas mais sanguinárias da atualidade, tem 

estabelecido controle sobre vastas regiões do Iraque e da Síria. Entre as ações que os membros do 

Estado Islâmico promovem contra as populações das cidades que ocupam, podemos citar: 

a) Crucificações e fuzilamento, mas proteção aos curdos. 

b) Decapitações, fuzilamento, crucificações, estupro e carbonização de pessoas vivas. 

c) Aliança com os sírios e fuzilamento apenas de iraquianos. 

d) Aliança com os curdos e fuzilamento dos sírios. 

e) Fuzilamento apenas de curdos. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 
 

 

 

O caso do AfD poderia lembrar outros partidos de extrema direita e populistas que vêm se proliferando e 

crescendo em outros países europeus, mas a história da Alemanha transforma sua ascensão em um desafio 

de especial relevância e complexidade. É também num caso extraordinário, porque, diferentemente do 

ocorrido em países europeus imersos em crises econômicas e sociais, a ascensão da ultradireita se dá num 

contexto de bonança histórica com poucos precedentes. No caso do AfD, o protesto nasce sobretudo do 

rechaço identitário a uma sociedade que se tornou culturalmente menos homogênea. Seus votantes repetem 

que não querem que a Alemanha deixe de ser o que era, com suas tradições e sua cultura. "Parabéns aos 

nossos aliados do AfD por esta vitória histórica! É um novo símbolo do despertar dos povos europeus", 

tuitou Marine Le Pen  
       Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/24/ 

 

A matéria do jornal El país retrata a ascensão da extrema direita na Alemanha, os partidos de extrema direita 

tem ganhado força com um discurso Nacionalista.  Com base nos estudos desenvolvidos em aula, cite um 

dos elementos que pode justificar a ascensão da extrema direita e do discurso nacionalista na Europa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/tag/marine_le_pen/a
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

Os países assinalados no mapa são, da esquerda para direita: Argélia, Egito, Jordânia, Irã, Arábia Saudita, 

Iraque e Paquistão. Todos estes países islâmicos são considerados, pelo EUA, como pertencentes ao Eixo 

do Mal ou incubadoras terroristas.  

 

2. b 

No mundo, existem vários exemplos de políticas de restrição a imigrantes, com destaque para o Muro do 

México, erguido pelos EUA na fronteira entre os dois países, com o intuito de restringir a entrada de 

mexicanos 

 

3. e 

Nos países desenvolvidos, há uma grande presença de imigrantes, que buscam melhores condições de 

vida e emprego. Esses imigrantes (sobretudo os ilegais) atendem à grande necessidade de mão de obra 

barata que esses países possuem, o que faz com que os fluxos migratórios intensifiquem-se. 

 

4. e 

Os principais fatores de incremento à migração internacional são os socioeconômicos. Muitas pessoas 

de países subdesenvolvidos deslocam-se em direção aos países centrais em busca de melhores salários 

e renda, mesmo que exercendo empregos de menor status ou com condições trabalhistas menos 

vantajosas. 

 

5. b 

A Xenofobia vem sendo bastante corrente na Europa, por conta da grande quantidade de estrangeiros 

que migram para esse continente em busca de melhores condições de vida. 

 

6. b  

O terrorismo trata-se de um fenômeno cuja ocorrência perpassa fronteiras e recebe um tratamento 

interestatal, quando práticas terroristas estão associadas a movimentos insurretos ou nacionalistas que 

afrontam os interesses do Estado ou de vários Estados. A criminalidade abrange um grande conjunto de 

atividades tipificadas e consideradas ilícitas e que os Estados tentam coibir 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

As práticas terroristas não velam a perda das fronteiras, pois o combate ao terrorismo tem sido feito em 

através da criação do eixo do mal, considerando países islâmicos como incubadoras de terroristas. 

 

2. b 

O islamismo é a segunda maior religião do mundo,  segundo projeções, daqui vinte anos, eles serão mais 

de um quarto da população mundial. Portanto, não se limita apenas a de povos árabes do Oriente Médio 

e norte da África.  

 

3. c 

A afirmação número um cita os movimentos ligados ao processo de "descolonização Afro-Asiática", entre 

as décadas de 1950 e 70, no contexto de Guerra Fria. Está corretamente associada ao texto 1, a medida 

em que legitima as lutas de "libertação nacional" como uso de recurso ao terror e não como "terrorismo 

político". 
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A afirmação número 2 cita claramente "atos terrorismo" ocorridos recentemente e vincula-se ao texto 

dois, no sentido em que tenta esclarecer o papel do "inimigo invisível", com o qual os Estatutos 

constitucionais atualmente estão a se confrontar. 

A afirmação número três contradiz o caso analisado anteriormente, pois colocar os elementos da 

afirmação número dois inseridos no modelo de análise do texto um. Por isto está errada. Bela questão 

que acima de tudo trabalha para melhorar conceituar e analisar um problema concreto vivenciando em 

vários momentos da história da humanidade. Mas que atualmente padece do "mal da banalização 

informativa", principalmente nos meios de comunicação de massas. 

 

4. e  

A questão nos coloca um mapa, que evidencia os países que mais receberam migrantes em 2002. Ao 

interpretarmos o mapa, vemos que são países com grande desenvolvimento econômico. A questão nos 

pede uma razão para migração, mas relacionadas a atração não a expulsão.  

 

5. b 

O que é mais necessário para resolver a questão é prestar atenção no comando dela. A questão pede 

uma alternativa INCORRETA. Tendo isso em mente, achamos a resposta facilmente. Não são os 

imigrantes vindos do Canadá que mais preocupam a Europa e os EUA. 

6. e 

Nas cidades que vêm ocupando no Iraque e na Síria, sobretudo naquelas que acomodam o patrimônio 

das antigas civilizações da Mesopotâmia, os membros do EI têm destruído monumentos e obras de arte 

milenares. A justificativa é a de que são objetos de culto demoníaco, que não condizem com a tradição 

muçulmana. 

 

7. c 

O Estado Islâmico, antes conhecido como Estado Islâmico no Iraque e no Levante, era o braço armado 

da Al-Qaeda na Síria. A Al-Qaeda foi fundada pelo saudita Osama Bin Laden e foi responsável pelos 

ataques terroristas nos EUA de 11 de setembro de 2001. Atualmente, a rede ainda possui bases em vários 

países. O EI rompeu com a Al-Qaeda em 2014 e passou a atuar sozinho. 

 

8. d 

A maior fonte de renda do Estado Islâmico é a venda do petróleo iraquiano para o mercado negro. Só a 

cidade de Mossul, controlada pelo EI, produz quase dois milhões de barris de petróleo por dia. 

 

9. b 

O Estado Islâmico combate, captura e promove atrocidades como decapitações, fuzilamento em massa, 

crucificações, estupros e carbonização de pessoas vivas contra curdos, sírios e iraquianos xiitas, yazidis e 

quaisquer outras populações e etnias que sejam contrárias ao seu projeto de expansão territorial. 

 

Questão contexto 

 

O elemento comum da emergência da extrema direita é a crise econômica e financeira, instaurada com mais 

intensidade a partir de 2008. O cenário de crise contribuiu para o discurso nacionalista  contra os impactos 

negativos da globalização e da abertura econômica. O discurso sobre de quem é a culpa do mal estar e, como 

conseqüência, de quem é a culpa. A extrema direita aponta a migração como bode expiatório das principais 

mazelas econômicas e de segurança em seus países. Neste movimento, a islamofobia nada mais é do que uma 

especificação de um sentimento mais amplo de xenofobia que encontra mais ressonância em tempos de crise. 
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Geopolítica: manifestações 

populares 

16/18 
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RESUMO   
 

Manifestações populares  
 

 No início de 2013 o Brasil passou por uma série de manifestações populares, os atos tomaram o país 

de norte a sul.  Tendo inicialmente como reivindicação a redução das tarifas do transporte público, as 

manifestações se ampliaram e ganharam cada vez mais pessoas e consequentemente reivindicações.   A 

repressão violenta por parte das forças policiais também contribuiu para que mais pessoas somassem as 

manifestações.  

 As manifestações populares tinham como pautas de reivindicação diversas questões populares às 

causas sociais, sobretudo, em termos de destinação de investimentos aos serviços oferecidos à população 

em comparação aos gastos do governo com os eventos esportivos em andamento (Copa das Confederações) 

e os futuros (Copa 2014 e Jogos Olímpicos 2016) no país. 

 As redes sócias possuem um papel significativo para essas mobilizações. A facilidade de se comunicar 

instantaneamente e de manter contato com pessoas que possuem a mesma ideologia, fez com que as redes 

sociais, por exemplo, facebook, twitter, fossem utilizadas como ferramenta para disseminação de conteúdo 

político e de idéias. Sendo utilizada também para marcar passeatas e protesto. Portanto, em 2013 as redes 

socais contribuíram as mobilizações políticas.  

 

 
 

 Primavera Árabe 

 

 Denominamos como primavera Árabe o período de intensas transformações na política mundial.  

Podemos descrevê-las como uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio, e em algumas 

regiões do norte do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar regimes ditatoriais e 

reivindicar melhores condições sociais de vida.  Esse movimento teve inicio na Tunísia com a queda do 

ditador Zine El Abidini Ben Ali. Em seguida a onde se arrastou para outros países, dentre eles podemos 

destacar: Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 

  A onda de protestos provocou a queda de quatro governantes na região. Enquanto na  Tunísia e do 

Egito  os ditadores deixaram o poder sem oferecer grande resistência, Muammar Kadafi, da Líbia, foi morto 

por um conflito com ação militar decisiva da Otan. No Iêmen, o presidente Saleh resistiu às manifestações 

por vários meses, até transferir o poder a um governo provisório. A Síria o governo do ditador Bashar al-Assad 

não caiu e agora conta com apoio Russo, provocando um palco significativo de conflitos na região, a guerra 

civil na Síria já dura cerca de 7 anos, estima-se que foram mortas 250 mil pessoas, que mais de 4,5 milhões 

tenham saído do país como refugiadas e que outros 6,5 milhões foram obrigadas a se deslocar dentro da 

Síria.  

 

 

 EXERCÍCIOS DE AULA   
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1. Em junho de 2013, várias manifestações mobilizaram a população das capitais brasileiras. A fotografia 

mostra a ocupação da área externa do Congresso Nacional por manifestantes: 

 

 
 

Uma diferença entre as manifestações populares na sociedade brasileira datadas do ano de 1968 e as 

ocorridas em junho de 2013 está associada hoje à vigência de: 

a) restrição ao voto 

b) estado de direito 

c) soberania do legislativo 

d) supremacia do executivo 

 

2. As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 

contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre 

as alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto 

afirmar: 

a) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por encontros 

presenciais realizados por meio da rede mundial de computadores. 

b) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a 

cultura popular em detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 

c) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente 

vinculados ao capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios. 

d) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso 

causou o afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas. 

e) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de 

pessoas envolvidas com as demandas dos movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                               "Primavera Árabe" precisa ser aposentada 
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Eu acho que agora é oficial: a "Primavera Árabe" precisa ser aposentada. Não tem nada de primaveril 

acontecendo por lá. O mais amplo, mas ainda vagamente esperançoso, "Despertar Árabe" também já 

não parece válido, considerando-se tudo o que já foi despertado. E, por isso, o estrategista Anthony 

Cordesman provavelmente está certo quando afirma que atualmente é melhor falar da "Década Árabe" 

ou do "Quarto de Século Árabe"  um longo período de instabilidade intranacional e intrarregional, 

durante o qual a luta tanto pelo futuro do Islã quanto pelo futuro de cada país árabe se misturou em 

um "choque dentro de uma civilização" [...]. 
FRIEDMAN, Thomas L. "Primavera Árabe" precisa ser aposentada. Uol Notícias, 13/04/2013. Disponível 

em: http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-

aposentada.htm 

De acordo com a leitura do texto e com os seus conhecimentos sobre o que se denominou por 

 incorreta: 

a) 

sucessivas revoltas populares no Oriente Médio em razão do caráter duradouro desses 

movimentos, que se estendem por mais tempo do que uma simples estação do ano. 

b) 

Árabe já terem completado dez anos de existência. 

c) Ao contrário do que ocorre na Tunísia e no Egito, as revoluções na Líbia e na Síria caracterizam-se 

pelo confronto militar entre tropas leais aos regimes e os povos rebeldes. 

d) Nem todas as revoluções da Primavera Árabe desejam a deposição dos governantes, a exemplo da 

população do Marrocos, que defende apenas a diminuição dos plenos poderes do Rei Mohammed 

VI. 

e) Percebe-se no texto que o autor preconiza a ideia de que a duração das sucessivas revoluções 

árabes pode ser maior do que a comunidade internacional imaginava. 

 

4. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam 

metade da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem 

perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por 

modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, 

põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações 

eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, 

derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais  como o 

Facebook e o Twitter  ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. 
SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. IstoÉ Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

 

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens 

árabes: 

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. 

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança. 

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. 

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 

 

5.  

 
 

 

http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-aposentada.htm
http://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/thomas-friedman/2013/04/13/primavera-arabe-precisa-ser-aposentada.htm
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consequente derrubada do ditador Hosni Mubarak no Egito. Esse efeito em cadeia que marcou a onda 

de protestos nos países árabes iniciou-se: 

a) na Tunísia, com a derrubada de Zine El Abidine Ben Ali. 

b) na Lígia, com a morte de Muammar al-Gaddafi. 

c) em Israel, com a independência da Palestina. 

d) Na Síria, na guerra civil contra Bashar al-Assad 

e) No Iêmen, com a renúncia de All Abdullah Saleh 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. 
imaginar que os governantes árabes, e as elites que os sustentavam, um dia cairiam ou morreriam. O 

papel do Ocidente sempre foi ambivalente. Ele sempre esteve nos dois lados  ansioso por encorajar 

 
HARDY, R. Democracia ou desordem? As quatro lições da Primavera Árabe. BBC Brasil, 11 jul. 

2013. Acesso em: 17 ago. 2015. 

 

Diante das considerações acima expostas, é possível concluir que a posição dos países ocidentais em 

relação à Primavera Árabe foi: 

a) coerente, seguindo um padrão único de apoio nos conflitos 

b) contraditória, com intervenções militares em todos os países 

c) parcial, restringindo as análises para alguns poucos casos 

d) arbitrária, com as ações políticas moldadas conforme os interesses 

e) neutra, objetivando não agravar a situação das disputas internas 

 

2. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam 

metade da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem 

perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por 

modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, 

põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações 

eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, 

derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais  como o 

Facebook e o Twitter - ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. 

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Istoé Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

 

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens 

árabes 

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. 

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança. 

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. 

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 

 

3. Desde março de 2011, estima-se que o conflito na Síria tenha causado a morte de 100 mil pessoas, 

segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). 

Estima-se que 6,8 milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária urgente. Há mais de 2 

milhões de refugiados sírios nos países vizinhos e no Norte da África. Cerca de 1,2 milhão de famílias 

tiveram suas casas atingidas (ONU Brasil). 
 
 
 
 

Sobre o conflito na Síria, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Trata-se de um conflito entre Israel e o governo de Bashar Al-Assad que disputam o controle e a 

influência sobre o território vizinho do Líbano. 
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b) Trata-se de um conflito entre árabes e curdos. Bashar Al-Assad é um governante curdo que vem 

sendo pressionado a deixar o poder pela maioria árabe. 

c) Os curdos, entre os quais está Bashar Al-Assad, correspondem a 70% da população síria, portanto, 

garantem amplo apoio ao seu governo democrático. 

d) Os principais aliados do governo de Bashar Al-Assad são os governos dos Estados Unidos e da 

Rússia que juntos conseguem dar suporte ao ditador e evitar que grupos de adversários como o 

Hezbollah dominem o território sírio. 

e) O conflito na Síria surgiu em seguida aos movimentos da Primavera Árabe na Tunísia e no Egito. A 

reação violenta do governo, aos protestos populares, resultou em aumento das tensões. Os 

rebeldes, em sua maioria muçulmanos sunitas, sofrem forte repressão de Bashar Al-Assad que 

pertence à minoria alauíta 

 

4. No segundo semestre de 2011, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) iniciou um intenso 

ataque a Líbia que resultou na morte de Muamar Kadafi. Muitas foram as críticas da comunidade 

internacional a esta ação militar, sendo questionado, inclusive, se não teria sido motivada por 

interesses econômicos. A partir disso e do mapa abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

 
 

a) Não é possível inferir nenhuma informação a partir do mapa. 

b) As críticas da comunidade internacional são equivocadas, pois a OTAN agiu da mesma maneira em 

outros países, como a Síria e o Egito. 

c) As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo 

mapa que o território Líbio possui importantes reservas de petróleo e gás. 

d) As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo 

mapa que o território Líbio possui reservas consideráveis de prata e nióbio. 

e) As críticas da comunidade internacional são equivocadas, visto que é possível perceber pelo mapa 

que o território não possui nenhum recurso de valor econômico elevado. 

 

 

 

 

5. Recentemente, o mundo assistiu a uma série de revoltas populares nos países árabes. A imprensa 

internacional destacou o papel das redes sociais nessas mobilizações contra os ditadores e a repressão 

dos governos sobre a população civil. 

Sobre esses conflitos, assinale a alternativa correta. 

a) A Jordânia viu seu rei ser deposto devido ao apoio dos países ocidentais e de Israel aos movimentos 

revoltosos.    
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b) Na Tunísia, o processo revoltoso de setores populares foi sufocado por empréstimos vultosos da 

União Europeia.    

c) No Marrocos, a permanência da violência deve-se aos conflitos entre cristãos, muçulmanos e 

membros de religiões tribais.    

d) O Egito manteve Hosni Mubarak no poder devido à intervenção da Liga Árabe, com apoio norte-

americano.    

e) O governo da Síria, apesar dos protestos internacionais, atacou os revoltosos com a anuência do 

Irã, da Rússia e da China.    

 

6. Em um rap 

é correto e que ele próprio irá esmagar os insurgentes. Num  

 

 

Marque a alternativa CORRETA sobre a alusão que a letra da música faz ao momento político 

vivenciado pelo Iraque. 

a) Ao fim do regime do Taleban, que, a partir da intolerância religiosa, governava todos os países do 

Oriente Médio. 

b) Ao conflito da Caxemira, devido às disputas pelo controle do petróleo nessa região iraquiana. 

c) À derrubada de Sadan Hussein após a invasão das forças americanas, sem a permissão da ONU. 

d) À invasão da Península do Sinai pelo Iraque, que passou a controlar as armas químicas e biológicas 

produzidas a partir de então. 

 

7. - O presidente do Egito, Mohamed Mursi, disse [...] que a liberdade de 

expressão precisa ser exercida com responsabilidade, pois pode colocar em risco a paz e a 

estabilidade. O filme semiamador, produzido nos EUA e difundido pela internet, provocou reações em 

vários países islâmicos, [...]. Na Líbia, um protesto no consulado dos EUA em Benghazi terminou com 

a morte do embaixador norte-  
Reuters Brasil, 25 de setembro de 2012. Liberdade de expressão acarreta responsabilidade. Edith Honan e Leah Schnurr. 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE88O0AU20120925  

 

A geopolítica global parece tornar o Oriente Médio ainda mais complexo e conflituoso. Depois da 

 analise 

as afirmações a seguir.  

I  Na maioria dos países islâmicos há uma profunda ligação entre Estado e religião. Este é um dos 

fatores que pode ser apontado como agravante desses conflitos.  

II  O filme recentemente produzido nos EUA, em que é destacada a figura do Profeta Maomé, também 

foi utilizado de forma oportunista por grupos radicais armados para justificar os protestos violentos ao 

redor do mundo.  

III  A globalização e principalmente a internet contribuíram para espalhar rapidamente as imagens do 

filme "A Inocência dos Muçulmanos" e acentuar os protestos no mundo islâmico.  

 

Está correto o que se afirma em  

a) I e II apenas.  

b) I e III apenas.  

c) II e III apenas.  

d) I, II e III. 

 

 

 

8. mundo árabe, conhecida como Primavera 

Árabe, completou seis meses. Os ativistas utilizaram os dispositivos tecnoinformacionais para 

questionar os regimes autoritários e centralizadores que ocorrem em diversos países do Oriente 

 

 

Os levantes contra os governos da situação reivindicaram políticas liberais. Sobre esta crise, é correto 

afirmar que:  
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a) O novo cenário político, que se forma após a crise árabe, será construído sobre os pressupostos 

ideológicos do alcorão. 

b) A interferência da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a crise árabe atingiu os países 

que iniciavam o comércio de petróleo.  

c) O uso das mídias interativas extrapolou o espaço físico geográfico da revolução e se tornou uma 

estratégia política para sensibilizar a comunidade internacional.  

d) A grande preocupação mundial dos países do G8, a respeito da Primavera Árabe, é a revolta dos 

migrantes muçulmanos que residem em países europeus.  

e) O movimento despertou uma onda de atentados terroristas de origem islâmica nos Estados Unidos. 

 

9. -feira [3 de agosto] uma resolução 

condenando o presidente Bashar al-Assad pela violenta repressão às manifestações pró- democracia 

 

http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-

aprovaresolução-contra-síria.jhtm 

 

Sobre a crise da Síria, iniciada em marco de 2011, e suas repercussões, assinale a alternativa correta:  

a) O Brasil não integra o Conselho de Segurança da ONU e, portanto, não assinou a resolução citada 

na reportagem.  

b) Assim como ocorreu no Egito, as manifestações na Síria contam com o apoio de parcela importante 

das forças armadas.  

c) As manifestações pró-democracia contam com o apoio do partido nacionalista Baath, único 

movimento oposicionista legalizado na Síria.  

d) As manifestações visam por um fim ao regime da família Assad, no poder desde 1971.  

e) A Liga Árabe classifica as manifestações da Síria como atos de vandalismo e condena qualquer 

forma de ingerência internacional na crise enfrentada pelo país 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 

“Refugiados sírios que fugiam para o Líbano são encontrados 
congelados” 

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42760032 

 

O Líbano já recebeu mais de 1 milhão de cidadãos do país vizinho desde que a guerra começou, em 2011. 

Relacione a questão dos refugiados sírios com o conflito no país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
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A diferencia mais significativa entre 1968 e 2013, é que as manifestações mais recentes ocorreram em um 

estado democrático de direito, garantido pela constituição de 1988.   

 

2. e 

As redes sociais têm papel fundamental nas manifestações no mundo contemporâneo. Não só para 

compartilhar e debater idéias, mas também para marcar passeatas e protestos.  

 

3. b 

A alternativa está incorreta, pois as revoluções árabes ainda não completaram 10 anos de existência. 

 

4. e 

Foi por meio das redes sociais que as principais mobilizações se manifestaram. 

 

5. a 

A primeira revolução e que desencadeou as demais ocorreu na Tunísia, quando Zine El Abidine Ben Ali 

foi deposto depois de apenas um mês de protestos. 

 

Exercícios de casa 

 
1. d 

A crítica que existe é que as potências ocidentais agem nesses países para garantido seus interesses, e 

não necessariamente as democracias nacionais. 

 

2. e 

As redes sociais permitiram a propagação de ideais revolucionários de caráter mobilizador. 

 

3. e 

O conflito na Síria teve início durante a primavera árabe, o conflito se tornou uma Guerra Civil quando 

o ditador Bashar Al-Assad não caiu através dos protestos. 

 

4. c 

Com base não leitura do mapa, é possível observar reservas significativas de petróleo no território Sírio, 

justificando assim a tese de influência externa no conflito com interesse no petróleo da região.  

 

5. e 

O ditador Bashar Al-Assad   para se manter no poder buscou apoio russo, chinês e iraniano, agravando 

ainda mais o conflito interno. 

 

6. c 

O discurso utilizado para respaldar as intervenções militares nos países do oriente médio é de levar o 

regime democrático.  

 

7. d 

Todas as alternativas estão corretas, ambos os fatores influenciaram para a onda de protestos.  

 

 

8. c 

A internet foi uma ferramenta importante para as mobilizações da Primavera Árabe.  

 

9. d 

As manifestações visam por um fim nas ditaduras em diversas regiões do mundo árabe. 

 

Questão contexto 
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O conflito na Síria teve início na durante a onda de protestos que ficou conhecida como Primavera árabe, as 

manifestações desembocaram em uma guerra civil que desabrigou milhares de pessoas. Ondas de refugiados 

migram para diversos países do oriente médio, por exemplo, o Líbano, e países da Europa. Provocando uma 

crise humanitária.   
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Movimentos Nativistas na 

América Portuguesa 

16/18 

abr 

 

 

RESUMO   
 

 

As revoltas nativistas no Brasil ocorreram principalmente entre o meio do século XVII e o século XVIII, 

Portugal decidiu manter um controle maior sob a colônia nesse período. O que torna únicas as revoltas 

nativistas foram as reivindicações destas já que ao contrário do que a maioria pensa não eram revoltas contra 

o rei ou pela emancipação de determinado território. Na verdade, a maior parte das revoltas nativistas 

colocavam a culpa de suas reclamações nas más administrações. 

Cada revolta tem suas motivações particulares, no entanto o que podemos identificar em quase todas 

elas são reclamações por causa do aumento de preços de produtos básicos e aumento de impostos ou taxas, 

o que foi comum na sociedade mineradora. Esses motivos eram reações diretas do controle da metrópole 

sobre a colônia que desde o descobrimento do ouro foi muitíssimo mais ostensivos tanto na questão militar 

quanto na fiscal. 

Talvez a primeira revolta do Brasil Colônia não tenha sido feita pelos colonizadores, o que diferencia 

das demais, em 1554 o grupo dos Tupinambás que ocupavam a faixa litorânea de Cabo Frio á Bertioga (RJ e 

SP respectivamente) foram extensamente escravizados pelos portugueses em aliança com os Guaianazes do 

planalto paulista. Essa união foi selada pelo casamento de João Ramalho (bandeirante) com uma nativa dos 

Guaianazes, assim os tupinambás organizaram uma resistência contra os ataques dos portugueses, estes 

foram ajudados pelos franceses localizados no Rio de Janeiro, no entanto a aliança atrapalho a Confederação 

dos Tamoios já que as doenças passadas pelos franceses de Villegaignon que matou o seu principal líder 

Cunhambebe, a revolta terminou com a chegada de reforços trazidos por Estácio de Sá que expulsou os 

franceses e dissolveu a confederação em 1567. 

A Revolta de Beckman leva o nome de seu líder, Manuel Beckman, a revolta capitaneada por 

fazendeiros e comerciantes contra a Companhia de Comércio Geral do Maranhão que monopolizava o 

comércio na capitania desde 1682. Cansados dos altos preços, principalmente da mão de obra escrava, os 

revoltosos saquearam um armazém da companhia, expulsaram os jesuítas e tomaram o poder na capitania 

em fevereiro de 1684. Portugal reagiu mandando um novo governador, a repressão foi intensa e Beckman, 

seu irmão (Tomás Beckman) e Jorge Sampaio foram condenados a forca. 

A próxima revolta na cronologia foi a Guerra dos Emboabas, os bandeirantes foram os primeiros a 

chegar nas regiões mineras em Minas Gerais, com a notícia da descoberta de grandes quantidades de ouro 

a atração de imigrantes da colônia e da metrópole foi quase imediata. Os paulistas esperavam exclusividade 

na extração de ouro, no entanto os imigrantes (emboabas) desejavam explorar o ouro também, o conflito 

durou de 1707 á 1708 quando a guerra acabou por meio da intervenção da coroa que a partir desta data 

implementou um grande sistema de segurança e de impostos. 

O desaquecimento do comércio do açúcar foi a principal causadora da Guerra dos Mascates de 1710, 

esse conflito se diferencia dos demais já que acontece longe da região mineradora e é carregado de um forte 

sentimento anti-lusitano, os senhores de engenho de Olinda apesar mais decadentes ainda detinham o poder 

político em Pernambuco, no  entanto a Vila de Recife, vinculada a Olinda, escapava da decadência do açúcar 

por causa dos mascates (comerciantes portugueses) que viviam um próspero período em grande parte por 

causa de empréstimos a juros, assim os olindenses invadiram Recife, mas mais tarde sofreram o contra-ataque 

com a destruição de diversos engenhos e vilas menores, o conflito termina com a intervenção portuguesa, 

dando autonomia e centralizando o poder político em Recife. 

Através da Revolta de Felipe dos Santos podemos ilustrar um pouco do que era a vida na região 

aurífera de Minas Gerais, Felipe dos Santos era um fazendeiro e dono de tropas de mulas para o transporte 

das mercadorias, o rico homem estava cansado das tributações da coroa sob o ouro e incitou a população 

contra o governo, os revoltosos tomara Vila Rica em 1720, mas foram convencidos a se render depois de 

promessas do governador, no entanto o Conde de Assumar traiu os revoltosos e ordenou a invasão da vila 

por soldados portugueses. Assim a revolta foi contida e os líderes foram enforcados, a coroa implicou mais 

medidas para o controle da região como a criação da capitania de Minas Gerais que antes era terras de São 

Paulo. 
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EXERCÍCIOS DE AULA  
 

 

1. Outra preocupação da coroa foi a de estabelecer limites à entrada na região das minas. Nos primeiros 

tempos da atividade mineradora, a câmara de São Paulo reivindicou junto ao rei de Portugal que 

somente aos moradores da Vila de São Paulo, a quem se devia a descoberta do ouro, fossem dadas 

concessões de exploração do metal. Os fatos se encarregaram de demonstrar a inviabilidade do 

pretendido, diante do grande número de brasileiros, sobretudo baianos, que chegava à região das 

minas.   
(Boris Fausto. História do Brasil) 

 

A situação descrita no texto levou a ocorrência do conflito conhecido como:    

a) Guerra do Contestado  

b) Guerra dos Mascates  

c) Guerra dos Emboabas   

d) Revolta de Felipe dos Santos  

e) Guerra Guaraníticas 

 

2. São muitas as características que diferenciam a sociedade mineira que se formou a partir da exploração 

do ouro, da sociedade açucareira do Nordeste.   

 

Qual das mudanças abaixo pode ser relacionada com esta nova sociedade?  

a) Centralização do poder por parte do governo português e surgimento de muitas revoltas contra 

este controle, aparecimento de núcleos urbanos, maior mobilidade social e surgimento de um 

incipiente intercâmbio comercial inter-regional.  

b) Surgimento de uma sociedade democrática baseada no trabalho assalariado com uma crescente 

urbanização e visando à produção para o mercado interno.  

c) Aparecimento de núcleos urbanos, maior mobilidade social, descentralização administrativa por 

parte da coroa portuguesa e fortalecimento do poder dos mineradores e colonos.  

d) Aumento do intercâmbio comercial entre as diversas regiões com a formação do mercado interno, 

democratização das relações entre colônia e metrópole e maior mobilidade econômica, política e 

social.  

e) Surgimento de uma sociedade agrária baseada na policultura e na exploração do trabalho escravo 

visando abastecer os mercados europeus, bem como a metrópole portuguesa e suas colônias na 

Ásia e na África. 

 

3. A Portugal, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza [...]. Como 

agudamente observou o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, o ouro era uma 

riqueza puramente fictícia para Portugal.  
(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1971. Adaptado.)  

 

A afirmação do texto, relativa à economia do ouro no Brasil colonial, pode ser explicada  

a) pelos acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha, que definiam que as áreas mineradoras, 

embora estivessem em território sob domínio português, fossem exploradas prioritariamente por 

espanhóis.  

b) pelas sucessivas revoltas contra os impostos na região das Minas, que paralisavam seguidamente a 

exploração do minério e desperdiçavam a oportunidade de enriquecimento rápido.  

c) pela forte dependência comercial de Portugal com a Inglaterra, que fazia com que boa parte do 

ouro obtido no Brasil fosse transferido para os cofres ingleses.  

d) pela incapacidade portuguesa de explorar e transportar o ouro brasileiro, o que levava a Coroa de 

Portugal a conceder a estrangeiros os direitos de extração do minério.  

e) pelo grande contrabando existente na região das Minas Gerais, que não era reprimido pelos 

portugueses e impedia que os minérios chegassem à Metrópole. 
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4. Sobre o processo de colonização portuguesa na América, marque a alternativa CORRETA:  

a) Na colonização da América, os portugueses introduziram na economia o trabalho escravo e a 

monocultura de exportação. Por isso, outras atividades econômicas e comerciais não se 

desenvolveram no Brasil colonial.  

b) Foi somente no final do século XVII que os metais preciosos foram encontrados no Brasil, 

mineradora acabou inibindo o crescimento do mercado interno no Brasil colonial.  

c) Durante quase todo o período colonial, a ordem política brasileira não esteve submetida às 

regrasdo Mercantilismo e Sistema Colonial. Isso significa que os colonos no Brasil colonial 

desfrutavam de autonomia política.  

d) O principal motivo para a criação dos governos gerais no Brasil colonial foi o fracasso do sistema 

de capitanias hereditárias. Seu insucesso manteve a colônia desocupada, sem nenhum retorno 

comercial, ao mesmo tempo em que facilitou a invasão por estrangeiros (como, por exemplo, os 

franceses no Rio de Janeiro).  

e) As revoltas coloniais que ocorreram no Brasil, a partir do final do século XVII e que ficaram 

português na América e por isso, visavam à independência da colônia 

 

5. As normas impostas por Portugal, extremamente severas, objetivando o controle da colônia brasileira, 

provocaram diversas rebeliões durante o período colonial, as quais demonstraram a profunda 

insatisfação popular diante da administração portuguesa.   

 

Entre as diversas rebeliões ocorridas, as de maior preponderância, e que pertenceram ao período 

colonial, são:   

a) A Guerra dos Mascates, a Sabinada, a Guerra do Contestado, a Revolta de Beckman e a Revolta 

Praieira.  

b) A Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, a Revolta de Vila Rica e a 

Inconfidência Mineira.  

c) A Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Farrapos e a Guerra do Contestado.  

d) A Revolta de Vila Rica, a Inconfidência Mineira, a Cabanagem, a Revolta de Beckman, a Guerra do 

Contestado e a Conjuração Baiana.  

e) A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Balaiada, a Revolta Cisplatina e a Revolta de Vila 

Rica.  

 

6. O processo  de colonização portuguesa sobre o Brasil tem como um de seus pressupostos básicos a 

manutenção do PACTO COLONIAL, que regula as relações entre Colônia e Metrópole.   

 

Este pacto pode ser definido como um:  

a) Acordo celebrado entre os portugueses recém chegados ao Brasil e os nativos, com o objetivo de 

viabilizar a exploração de pau-brasil e a utilização da mão-de-obra indígena para a realização desse 

trabalho.  

b) Acordo feito entre os proprietários de terras na colônia, os Governadores Gerais e o rei de Portugal, 

com o objetivo de evitar a concorrência econômica entre metrópole e colônia, definindo-se os bens 

que cada parte produziria.  

c) Instrumento de dominação e de imposição religiosa, muito utilizado pelos jesuítas em sua missão de 

evangelização e de conversão dos indígenas ao catolicismo, o que veio a facilitar a criação das 

Reduções, como a de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul.  

d) Instrumento de dominação política e econômica exercida pela metrópole, que se caracterizava pelo 

monopólio do comércio colonial e pela complementaridade da produção colonial em relação à 

metrópole, sendo proibida a criação de manufaturas na região colonizada.  

e) Acordo celebrado entre Portugal, Espanha e suas respectivas colônias, a fim de se evitarem os 

conflitos territoriais e de se garantir uma maior produtividade das regiões exploradas, evitando-se a 

concorrência entre elas, que deveriam produzir bens complementares entre si. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1.  A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a implantação das Casas de Fundição e 

contra a cobrança de quinto; a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século 

XVIII, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais: 

a) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates. 

b) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. 

c) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. 

d) Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês. 

e) Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. 

 

2. A Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a Inconfidência Mineira (1789) foram revoltas ocorridas no Brasil. 

Sobre elas, assinale a alternativa correta: 

a) Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da mineração. 

b) A primeira e considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda, tendo 

ocorrido na região de São Paulo e liderada pelos Bandeirantes. 

c) Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência 

das Treze Colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. 

d) A primeira foi bem-sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto 

a segunda foi reprimida pela Coroa portuguesa antes de acontecer. 

e) Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da 

mineração, no entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. 

 

3. "A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda 

municipal, de escopo jurídico-institucional, entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e 

uma Olinda decadente que procurava mantê-Io numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada 

municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo revelou-se o que 

realmente era, o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor 

rural." 
(Evaldo Cabral de Mello. A fronda dos mazombos, São Paulo, Cia. das Letras, 1995, p. 123). 

 

O autor refere-se: 

a) ao episódio conhecido como a Aclamação de Amador Bueno. 

b) à chamada Guerra dos Mascates. 

c) aos acontecimentos que precederam a invasão holandesa de Pernambuco. 

d) às consequências da criação, por Pombal, da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. 

e) às guerras de Independência em Pernambuco. 

 

4. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do 

século XVIII, podem ser caracterizadas como: 

a) movimentos isolados em defesa de ideias liberais, nas diversas capitanias, com a intenção de se 

criarem governos republicanos; 

b) movimentos de defesa das terras brasileiras, que resultaram num sentimento nacionalista, visando 

à independência política; 

c) manifestações de rebeldia localizadas, que contestavam alguns aspectos da política econômica de 

dominação do governo português; 

d) manifestações das camadas populares das regiões envolvidas, contra as elites locais, negando a 

autoridade do governo metropolitano. 

e) manifestações separatistas de ideologia liberal contrárias ao domínio português. 
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5. Chefes indígenas de povos situados no que hoje corresponde aos litorais sul do Rio de Janeiro e norte 

de São Paulo promoveram, entre 1554 e 1567, a mobilização que ficou conhecida como Confederação 

dos Tamoios. Os vários povos tupinambá reuniram-se em torno de seus chefes anciãos  e 

promoveram um levante contra a escravidão e as violências promovidas pelos colonizadores 

portugueses. O ponto de partida da revolta foi a aliança selada entre portugueses e índios guaianazes 

para a escravização das populações tupinambá.  

 

Esta estratégia de colonização: 

a) permitiu a cooptação de lideranças indígenas, inclusive entre os tupinambá, o que impediu a 

criação da confederação.    

b) era ineficiente dada a intervenção de outras potências europeias, como no caso dos franceses, 

que incentivaram a união dos tupinambá.    

c) foi mal sucedida em função da unidade política e territorial dos povos tupinambá, que facilitou a 

defesa contra as investidas portuguesas.    

d) assemelhava-se àquela adotada na África desde o século XV, de promoção de guerras entre os 

nativos para facilitar a aquisição de escravos.    

e) abriu espaço para a criação de alianças políticas entre povos indígenas, resultando na formação 

de estruturas governamentais unificadas.    

 

6. À medida que o século chegava ao fim, agravava-se a tensão entre os comerciantes portugueses 

residentes em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito assumiu a forma de uma contenda 

municipal entre Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o devedor rural. Olinda era a principal 

cidade de Pernambuco e sediava as principais instituições locais. Lá os senhores de engenho tinham 

suas casas. Por outro lado, o porto de Recife, a poucos quilômetros de distância era o principal local 

do embarque das exportações de açúcar da capitania.  
(Adriana Lopez, Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação) 

 
A tensão mencionada no texto contribuiu para desencadear qual das rebeliões coloniais citadas 

abaixo:   

a) Aclamação de Amador Bueno da Ribeira.    

b) Revolta de Beckman.    

c) Guerra dos Mascates.     

d) Guerra dos Emboabas.     

e) Revolta de Felipe dos Santos.    

 

7. Durante governo do marquês de Pombal (1750-1777), a tentativa de consolidação das fronteiras da 

colônia brasileira provocou uma disputa acirrada com a Espanha. Das negociações entre as metrópoles 

portuguesa e espanhola, resultou o tratado de Madrid (1750), segundo o qual a Colônia do Sacramento 

deveria passar para a Espanha e as Missões ficariam com Portugal. Por conta desse tratado, os 

missioneiros deveriam retirar-se com os índios para o lado da Banda Oriental (Uruguai). Sem querer 

deixar as Missões, os índios, com apoio parcial dos jesuítas, resistiram ao cumprimento do tratado. A 

fim de expulsar os índios, Portugal e Espanha armaram seus exércitos e, em 1756, avançaram sobre as 

Missões de Santo Ângelo, São Borja, São João, São Lourenço, São Luiz Gonzaga, São Miguel e São 

Nicolau. Dessa guerra, os chamados Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai saíram aniquilados. 

Esse episódio ficou conhecido como:  

a) Revolução dos Tamoios.     

b) Guerra Guaranítica.     

c) Inconfidência Mineira.     

d) Guerra dos Emboabas.     

e) Revolução Farroupilha.     
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8. Considerando os conflitos sociais que ocorreram no período colonial, é CORRETO afirmar: 

a) Todos os conflitos ocorridos no período colonial ocorridos entre colonos e forças metropolitanas 

são considerados precursores da independência, sendo iniciados por grupos de colonos sempre 

oprimidos que buscavam mais liberdade, igualdade e fraternidade.    

b) Foram movimentos nativistas que, estimulados pelo anti-absolutismo e por ideias liberais, lutavam 

pela independência do Brasil.     

c) A Revolta de Vila Rica de 1720, que teve a liderança de Felipe dos Santos, foi motivada pela crise 

da economia aurífera e tinha como principal objetivo a independência do Brasil.     

d) A maior parte dos conflitos nos trezentos anos de administração portuguesa não teve por finalidade 

a separação do Brasil em relação a Portugal.     

e) Não há registros de participação popular e muito menos de escravos em nenhum dos conflitos 

ocorridos na América Portuguesa.  

    

9. Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal  conde de Assumar  se casou em 1715 com D. Maria José de 

Lencastre. Daí a dois anos partiria para o Brasil como governador da capitania de São Paulo e Minas 

Gerais. Nas Minas, não teria sossego, dividido entre o cuidado ante virtuais levantes escravos e efetivos 

levantes de poderosos; o mais sério destes o celebrizaria como algoz: foi o conde de Assumar que, em 

1720, mandou executar Felipe dos Santos sem julgamento, sendo a seguir chamado a Lisboa e 

amargurado um longo ostracismo.  
 (Laura de Mello e Souza, Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII) 

 
 A morte de Felipe dos Santos esteve vinculada a 

a) uma sublevação em Vila Rica, que envolveu vários grupos sociais, descontentes com a decisão 

de levar todo ouro extraído para ser quintado nas Casas de Fundição.    

b) um movimento popular que exigia a autonomia das Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro 

e o imediato cancelamento das atividades da Companhia de Comércio do Brasil. 

c) uma revolta denominada Guerra do Sertão, comandada por potentados locais, que não 

aceitavam as imposições colonialistas portuguesas, como a proibição do comércio com a Bahia.    

d) uma insurreição comandada pela elite colonial, inspirada no sebastianismo, que defendia a 

emancipação da região das Minas do restante da América portuguesa, com a criação de uma 

nova monarquia.    

e) uma rebelião, que contrapôs os paulistas  descobridores das minas e primeiros exploradores  

e os chamados emboabas ou forasteiros  pessoas de outras regiões do Brasil, que vieram atrás 

das riquezas de Minas.    

 
 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

As revoltas nativistas foram geralmente motivadas pelas imposições abusivas da coroa sob as atividades 

econômicas dos colonos, estes ao invés de romper definitivamente com a metrópole estes identificavam os 

problemas nos maus governos locais e outros funcionários da coroa. Porém, algumas revoltas saíram desse 

modelo, cite e explique uma revolta que não siga esses modelos. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

os paulistas entraram em conflito com os demais mineradores a fim de conseguir o direito exclusivo de 

mineração, o que era praticamente impossível. 

 

2. a 

o governo centralizou a administração para controlar melhor as zonas auríferas, a classe urbana surgia 

junto com os imigrantes as regiões mineiras e por isso também foi necessário uma grande leva de 

alimentos para todos. 

 

3. c 

a submissão comercial de Portugal pelos ingleses fez com que o ouro extraído no Brasil fosse para as 

fábricas inglesas. 

 

4. d 

o governo geral veio para organizar o comando da colônia que agora estava centralizado em Salvador, 

assim a administração colonial era imensamente mais eficiente. 

 

5. b 

as revoltas elencadas na alternativa foram as que se encaixaram nas características sendo as mais 

conhecidas do período colonial. 

 

6. d 

o pacto colonial era rígido sob a colônia, principalmente durante o período de exploração de ouro. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

as revoltas nativistas tinham em comum o descontentamento com as condições impostas pela colônia. 

 

2. e 

a segunda teve inspiração iluminista e ao contrário da primeira era pela independência da região. 

 

3. c 

a guerra dos mascates foi uma disputa pelo poder de Pernambuco, já que a Olinda açucareira era 

devedora da Recife comerciante. 

 

4. c 

a maioria das revoltas nativistas foi contra as medidas abusivas das leis portuguesas sob a colônia. 

 

5. d 

dividir para conquistar, foi o ponto central para o domínio português e para os lucros com os comércios 

de escravos no Brasil e na África. 
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6. c 

a guerra dos mascates foi uma tentativa de recuperação do poder político dos decadentes senhores de 

engenho de Olinda. 

 

7. b 

a guerra contra as missões jesuíticas foi influenciada por uma redefinição dos limites coloniais, diferente 

de outras revoltas nativistas. 

 

8. d 

a maior parte das revoltas foram nativistas contra alguns abusos pontuais da coroa em determinadas 

regiões. 

 

9. a 

as Casas de Fundição foi o motivo da revolta de Vila Rica, que como outras revoltas foi provocada por 

motivos pontuais e de certas regiões. 

 

Questão Contexto 

 

A Confederação dos Tamoios foi uma revolta que não seguiu esse modelo, já que esta foi protagonizada por 

índios que organizaram uma resistência contra os portugueses que haviam se aliado aos Guaianazes do 

planalto paulista para escravizar os tamoios do litoral. 
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Os Impactos do Iluminismo 

na América Portuguesa  
26 

jun 

 

 

RESUMO  
 

 

A influência iluminista foi muito ampla desde as camadas mais baixas até os membros da corte 

portuguesa, iremos tratar nesse resumo sobre três exemplos da influência iluminista na vida colonial, a 

Inconfidência Mineira, a administração do Marquês de Pombal e a Conjuração Baiana. 

 

Período Pombalino 

A administração colonial do primeiro ministro o Marques de Pombal foi profundamente influenciado 

pelo iluminismo, este foi um dos mais conhecidos déspotas esclarecidos da Europa, ele tomou medidas que 

ajudaram a racionalizar a administração colonial, como a divisão territorial entre Estado do Brasil e Estado do 

Grão-Pará e Maranhão e extinguiu as capitanias hereditárias. 

Ele criou também duas companhias de comércio, o que na contramão dos pensamentos iluministas 

monopolizava o comércio colonial, mas a medida mais icônica nesse sentido foi a expulsão dos jesuítas do 

Brasil, isso expos o anticlericalismo de Pombal, já que ele via uma modernização no ensino laico como uma 

chave para o desenvolvimento português. 

Mesmo com o fim de seu mandato com a entrada de D. Maria I em 1777 os planos iniciados em 1750 

marcaram profundamente a administração colonial, o plano educacional principalmente, mesmo com não 

dando certo a iniciativa de instalação de um ensino laico foi uma inovação na Europa tanto quanto a proibição 

do tráfico indígena. 

 

Inconfidência Mineira 

O movimento emancipacionista foi o mais icônico e o mais lembrado quando falamos de influência 

iluminista nas américas, este na verdade é inspirado pela independência dos Estados Unidos, na verdade as 

semelhanças são muito grandes. Os dois foram feitos em uma região muito próspera, eram republicanos, 

foram influenciados pelos autores iluministas e protagonizados por burgueses. 

No entanto havia uma divergência fundamental entre os inconfidentes, uma parte deles defendia o 

fim da escravidão para o auxilio deles na tomada do poder, no entanto a outra parte temia a participação dos 

ex-escravos na política após a tomada do poder, assim o movimento não era consistente nesse ponto. 

A enorme diferença é o sucesso entre um e outro, enquanto nos Estados Unidos os estados coloniais 

se uniram e receberam apoio francês os inconfidentes foram traídos e acabaram presos, mortos ou exilados. 

No entanto a inconfidência foi esquecida até o período republicano que para aumentar a legitimidade e criar 

uma nova cultura valorizou a história de Tiradentes e seus companheiros com o incentivo as artes com esses 

temas e colocando dentro do sistema educacional. 

 

Conjuração Baiana 

O movimento baiano de 1798 foi único dentre os movimentos emancipacionistas no Brasil colonial, a 

participação das camadas mais pobres da sociedade foi o principal fator da diferenciação deste movimento, 

a participação de ex-escravos e escravos, além de pobres livres como alfaiates e militares de baixa patente 

foi determinante para as ideias do movimento, vemos que até mesmo o líder Cipriano Barata era parte da 

classe média de Salvador e não da elite como na inconfidência mineira. 

As ideias do movimento eram muito parecidas com a dos mineiros, além da liberdade comercial os 

baianos eram republicanos e abolicionistas, esta última é a principal diferença entre os dois movimentos, isso 

é causado diretamente pelo perfil dos participantes do movimento, vemos as diferenças nas punições, sendo 

que a dos revolucionários baianos sendo muito mais rígidas que a dos mineiros que pertenciam á elite 

colonial. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 

Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma pôr 

em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo  tal foi, em 

essência, o absolutismo ilustrado.  
(Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido)  

 

O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo  futuro marquês de Pombal, 

são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal.  Acerca do chamado 

período pombalino, é correto afirmar que:  

a) Se reorganizaram as estruturas administrativas por meio da recriação das Câmaras Municipais e do 

restabelecimento do poder dos donatários.  

b) Houve a criação de companhias de comércio na colônia e estabeleceu-se a cobrança de 100 

arrobas anuais de ouro para Minas Gerais.  

c) Se criou um tributo exclusivo para o ouro  quinto  com a intenção de evitar o contrabando e 

aumentar a arrecadação do fisco português.  

d) Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além da 

distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias.  

e) O Brasil obteve ganhos, como o direito de comercializar diretamente com as colônias portuguesas 

na África, o que significou o fim do pacto colonial.  

2. mais se lhe apontam a de que 

patrocinava políticas de reforma das estruturas administrativas nacionais, no sentido de racionalizá-las. 

reforma de suas estruturas administrativas, de que podemos tomar como exemplos as indicações 

abaixo, exceto a:  

a) Reestruturação do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão;  

b)  

c) Instalação da Capitania do Piauí;  

d) 

 

e) Criação das seis primeiras municipalidades piauienses (depois de Oeiras) com o objetivo de 

estender o domínio luso para o sertão. 

 

3.  

a) as medidas econômicas da metrópole se inspiravam nos nascentes princípios liberais, mas eram 

incompatíveis com a realidade luso-brasileira.  

b) as ações do Governo Pombal, no sentido de maior fiscalização da colônia, ilustram a influência 

absolutista e a integral aversão pela Ilustração.  

c) o autoritarismo pombalino e a radicalização da exploração ficaram evidentes no ato proibitivo das 

manufaturas no Brasil.  

d) a expulsão dos jesuítas do Brasil foi justificada sob a alegação de que a Companhia de Jesus 

 

 

4. Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção do Marquês de Pombal estão a/o:  

a) Criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, a exploração direta das minas de diamante 

e o incentivo à ampliação dos colégios jesuíticos;  

b) Expulsão da Companhia de Jesus, a extinção das capitanias hereditárias e a redução dos impostos 

coloniais;  

c) Exploração direta das minas de diamante, a extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e 

Maranhão e a criação do Estado do Maranhão;  

d) Apoio e financiamento da Companhia de Jesus, a redução de impostos coloniais e a extinção da 

Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão;  

e) Incentivo às instalações manufatureiras na Colônia, a expulsão da Companhia de Jesus e a criação 

da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão.  
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5. "Animai-vos povo bahiense!" Na manhã de 12 de agosto de 1798 as paredes das igrejas de Salvador, a 

antiga capital, apareceram com manuscritos que diziam: "Está para chegar o tempo em que todos 

seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais"   
(Màrio Schmidt, Nova Crítica do Brasil 500 anos de História Mal contada)  

 

O movimento citado teve como objetivo fundamental a independência nacional, foi liderado pelas 

camadas médias e populares e caracterizou-se por propostas sociais radicais. A influência externa mais 

destacada, a influência ideológica e a causa local desse movimento foram, respectivamente   

a) Revolução Francesa; Iluminismo; crise abastecimento.   

b) Independência Americana; Iluminismo; crise abastecimento.   

c) Revolução Francesa; Liberalismo; crise abastecimento.   

d) Independência Americana; iluminismo; crise mineração.  

e) Revolução Francesa; iluminismo; crise mineração.   

 

6. 
especialmente com a França, o aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à 

liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos 

e várias articulações. Após uma tentativa de se obter apoio do governador da Bahia, começaram as 

prisões e delações. Quatro dos principais acusados foram enforcados e esquartejados. Outros 

 
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Ed. USP, 1995, p. 119.)  

 

Assinale a alternativa que explica corretamente a extrema severidade das penas aplicadas aos líderes 

da Conjuração dos Alfaiates:  

a) As origens sociais das principais lideranças e o radicalismo das propostas revolucionárias exigiam 

da Coroa portuguesa um castigo exemplar.  

b) A participação de elementos estrangeiros, franceses principalmente, na liderança do movimento 

foi o principal fato que provocou a ira dos portugueses.  

c) Os tribunais portugueses suspeitavam das ligações dos alfaiates com os revolucionários franceses 

temendo a implantação do regime do Terror no Brasil.  

d) O absolutismo monárquico português aplicava as penas conforme as vontades da rainha D. Maria 

I, cuja doença a fazia ver traição e revolta em qualquer agitação social.  

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. A nova política colonial posta em prática na administração do Marquês de Pombal  Primeiro Ministro 

do Rei D. José I (1750-1777)  no Brasil caracterizou-se:  

a) Pela formação de companhias privilegiadas com o monopólio do comércio colonial e pela 

centralização da administração.  

b) Pelo investimento na expansão da lavoura de café no Nordeste e de algodão no Sudeste visando 

aumentar os rendimentos da Coroa.  

c) Pelo estímulo ao desenvolvimento de manufaturas de tecido nas áreas não-propícias ao 

desenvolvimento da agricultura.  

d) Pela doação de capitanias privilegiadas no Sul e o estímulo às iniciativas privadas na colonização.  

e) Pelo apoio à ação dos missionários jesuítas no Maranhão e no Vale do Rio Amazonas. 
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2. Entre 1750 e 1777, o governo de Portugal e seus domínios foram conduzidos por Sebastião José de 

Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. Assinale, dentre as alternativas abaixo, 

a que indica corretamente o principal conjunto de medidas implementadas por Pombal, relativas à 

administração, à política e à economia do Brasil.  

a) Transferência da Família Real Portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, abertura dos portos às 

nações amigas e abolição do tráfico de escravos.  

b) Extinção do sistema de capitanias hereditárias, transferência da sede do governo geral para o Rio 

de Janeiro e expulsão dos Jesuítas.  

c) Expulsão dos holandeses da região de Pernambuco, desamortização dos bens dos Jesuítas e 

abertura dos portos para a Inglaterra.  

d) Divisão do território colonial em capitanias hereditárias, estabelecimento da capital do Vice-Reino 

do Brasil em Salvador e proibição da escravidão indígena.  

 

3. As Companhias de Comércio no século XVIII tiveram importância para o funcionamento da economia 

colonial no Brasil. Essas companhias:  

a) conseguiram livrar a cultura do algodão da crise do século XVIII.  

b) criaram condições para a recuperação do comércio do ouro em Minas.  

c) permaneceram atuantes durante as primeiras décadas do século XIX. 

d) correspondiam aos interesses políticos atuantes do Marquês de Pombal.  

e) foram financiadas por capitais ingleses e holandeses desde o século XVI. 

 

4. "A falta de consistência ideológica não invalida o significado (...) do movimento. Era um sintoma da 

desagregação do Império português da América. A Coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um 

castigo exemplar (1792), deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus 

domínios seguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo 

que tomava consciência de sua realidade, suas particularidades e suas possibilidades. Esse sentido foi 

nacionalista."  

 

O texto descreve uma realidade que pode ser associada à:  

a) Inconfidência Mineira.  

b) Guerra dos Farrapos.  

c) Revolta dos Alfaiates,  

d) Revolução Pernambucana,  

e) Confederação do Equador, 

 

5. O texto abaixo é um fragmento de uma das proclamações fixadas em lugares públicos da cidade de 

Salvador pelos líderes da Conjuração Baiana de 1798:  

 

manda e quer que para o futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução para que seja 

exterminado para sempre o péssimo jugo reina  
(citado por Inês Inácio e Tânia de Luca. Documentos do Brasil colonial. SP: Ática, 1993. p. 167 168) 

 

Comparando a Conjuração Baiana com a Mineira de 1789, pode-se afirmar que:  

a) A Inconfidência Baiana teve um conteúdo político republicano enquanto a Mineira, liderada por 

poetas e intelectuais, tendia à monarquia.  

b) A Inconfidência Baiana ao contrário da Mineira, contou com grande participação popular e 

contestou abertamente a escravidão.  

c) A Inconfidência Baiana foi reformista, propondo reformas favoráveis ao povo, a Mineira foi mais 

radical e revolucionária.  

d) Os tributos cobrados pela Metrópole foram essenciais à eclosão do movimento na Bahia, o mesmo 

não ocorrendo na rica Minas Gerais.  

e) A Inconfidência Mineira planejava libertar o Brasil do domínio português, a Baiana preocupava-se 

com a independência da Bahia.  
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6. A crise do sistema colonial foi influenciada pelas ideias da Independência dos Estados Unidos e da 

Revolução Francesa. Nesse contexto, houve rebeliões planejadas pelas elites proprietárias de terras e 

pelas camadas populares no Brasil do final do século XVIII. A historiografia tradicional e a memória 

oficial dão ênfase à Inconfidência Mineira, movimento abortado, de caráter elitista, que não 

questionava a desigualdade social no Brasil Colônia. Já a história social, corrente historiográfica que 

enfatiza os movimentos sociais e discute os conflitos entre os diferentes projetos dos grupos sociais 

na formação da sociedade brasileira, dá maior ênfase à ________, um movimento que, em 1798, foi 

planejado por intelectuais, padres, soldados, alfaiates, mulatos e negros que pregavam o fim da 

escravidão, da carestia e dos privilégios do sistema colonial, tendo entre seus líderes Agostinho Gomes 

e Cipriano Barata.  

a) Guerra dos Mascates  

b) Rebelião de Felipe dos Santos  

c) Revolta dos Cabanos  

d) Conjuração Baiana  

e) Revolta de Beckman 

 

7. Após a morte de D. João V, em 1750, ascendeu como ministro Sebastião José de Carvalho Melo, futuro 

Marquês de Pombal. A administração pombalina destacou-se pela  

 

a) aproximação diplomática com o reino espanhol, em nome do interesse comum, contendo os abusos 

ingleses. b) adoção da escolástica, promovendo o desenvolvimento científico.  

c) valorização da gramática normativa portuguesa, resgatando o prestígio do latim.  

d) distensão do despotismo esclarecido, afirmando uma administração política e econômica liberal.  

e) redefinição da estrutura do ensino português, implementando o financiamento estatal. 

 

8. O Tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, em 1750, bem diferente do firmado em 1494, 

propiciou o reconhecimento internacional de uma configuração dos limites do Brasil, quase idêntica à 

atual e recebeu o nome de:  

a) Tratado de Santo Idelfonso.  

b) Tratado de Methuen.  

c) Tratado de Madri. 

d) Tratado de Tordesilhas.  

e) Tratado de Westfália.  

 

9. Sobre os movimentos políticos que marcaram o Brasil, no período colonial, podemos afirmar que:  

a) Representaram os objetivos dos senhores de terras sem a participação popular e sem a influência 

das ideias vindas da Europa.  

b) Fracassaram nos seus objetivos, pois pretendiam libertar a colônia do domínio português, apenas 

com manifestos políticos, sem mobilização popular.  

c) Tiveram também participação, em alguns deles, dos grupos mais pobres da população, como 

podemos observar na Revolta dos Alfaiates na Bahia.  

d) Foram movimentos que absorveram os ideais iluministas, radicalizando nas reivindicações 

democráticas.  

e) Não são significativos historicamente, pois não houve espaço para protestos, devido ao 

autoritarismo de Portugal. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

As duas revoltas expostas no resumo têm a mesma fonte ideológica, o iluminismo, no entanto há inspirações 

em diferentes eventos em cada uma. Cite os eventos que inspiraram a Conjuração Baiana e a Inconfidência 

Mineira e compare os dois movimentos. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

O marques apesar de esclarecido instituiu novos impostos, interferindo na economia mesmo contra os 

iluministas. 

 

2. d 

O déspota esclarecido Pombal pretendia desligar a igreja do estado português. 

 

3. d 

Pombal criando as companhias que monopolizaram o comércio no norte do Brasil a fim de aumentar os 

cofres portugueses. 

 

4. e 

Com a exceção das companhias de comércio as outras medidas foram puramente influenciadas pelo 

iluminismo. 

 

5. a 

A conjuração baiana foi similar a revolução francesa em seu início, tendo uma crise de abastecimento 

como estopim e o iluminismo como a inspiração. 

 

6. a 

A coroa fazia diferença no cumprimento das sentenças entre ricos e pobres. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a  

Apesar de esclarecido, Pombal fundou companhias de comércio que detinham o monopólio da atividade 

na colônia. 

 

2. b 

Pombal tinha a missão de recuperar o estado português que andava falido, para isso ele monopolizou o 

comércio da colônia e racionalizou a administração do estado. 

 

3. d 

As companhias e o monopólio do comércio colonial foi para restaurar a situação econômica de Portugal. 

 

4. a 

A inconfidência mineira foi um dos primeiros grandes exemplos da formação de uma identidade nacional 

na colônia. 

 

5. b 

A principal diferença, além dos líderes era a formação do corpo de revolucionário que no caso baiano 

contava com escravos. 

 

6. d 

A conjuração baiana não é muito estudada nas escolas já que na primeira republicana a inconfidência 

mineira foi valorizada para legitimar o novo regime.  
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7. e 

Pombal ficou famosos por sua postura anticlerical quanto os jesuítas na colônia. 

 

8. c 

O estabelecimento das fronteiras no tratado de Madri seguiu praticamente intacto até o Brasil atual. 

 

9. c 

A Conjuração Baiana foi um dos maiores exemplos de revolta popular no Brasil. 

 

Questão Contexto 
 

O movimento que influenciou a inconfidência foi a Independência dos Estados Unidos, por sua vez, o que 

influenciou a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa. A principal semelhança dos dois é que ambos 

eram republicanos, emancipacionistas e inspirados pelo iluminismo europeu, no entanto as diferenças são 

gritantes, no caso baiano havia a massiva participação popular, tanto de pobres livres como escravos e a 

classe média urbana, o que não ocorre na inconfidência mineira que era um movimento da elite colonial 

ligada a terra ou as minas que tinha um impasse quanto a questão abolicionista, podemos dizer que os baianos 

lutavam pela igualdade absoluta dos homens diferente dos mineiros que seguiam a lógica burguesa da 

igualdade jurídica.   
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Romantismo Poesia  1ª Geração  
18/20 

Abril 
 

RESUMO   
 

 

********FALTAM OS TEXTOS DE APOIO******** 

 

O ROMANTISMO 

 

A primeira geração romântica é caracterizada como Nacionalista ou Indianista e tinha o intuito de despertar 

o sentimento de amor à pátria, uma vez que, após tantos anos de Brasil-Colônia, era necessário implantar um 

apego à terra tupiniquim e valorizar as belezas e os valores da região, ainda que de forma idealizada. Além 

disso, a imagem do índio é resgatada como a representação do herói nacional. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O contexto histórico da primeira geração é marcado pela transição do Brasil-Colônia para o Brasil-Império. 

Em 1822, com a Independência do Brasil, após tantos anos de o país vivendo como colônia, fez-se 

necessário criar uma arte vinculada às nossas raízes nacionais. Os principais acontecimentos e influências 

que marcam esse período são: 

 

- Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

- Abertura dos Portos; 

- Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

- Revolução Industrial; 

- Era Napoleônica; 

- Revolução Francesa. 

  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ROMANTISMO 

 

Veja abaixo os principais aspectos sobre a escola romântica: 

a) Idealização amorosa; 

b) Sentimento nacionalista, culto à pátria; 

c) Fuga à realidade; 

d) Amor platônico por parte do eu lírico pela amada; 

e) Índio abordado de forma superficial, salvador da pátria; 

f) Linguagem subjetiva; 

g) Maior liberdade formal; 

h) Vocabulário mais simples; 

i) Natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. 

 

Na poesia, os nomes que mais se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. 

 

 
http://1.bp.blogspot.com/-6qfimEyOheE/UXE1SEhq-SI/AAAAAAAAG1o/nMx4QUKP-oI/s1600/%C3%ADndio.jpeg 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 

atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

próprias de uma tradição brasileira." 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

  
Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 
a)   procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 
b)   adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 
c)   ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 
d)   deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 
e)   procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

  

2. A natureza, nessa estrofe: 

 
-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 
Como prece de amor, como estas preces, 

 
(Gonçalves Dias) 

  
Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 
bogari = arbusto de flores brancas 

 
a) é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica 

instintiva. 
b) expressa sentimentos amorosos. 
c) é representada por divindade mítica da tradição clássica. 
d) funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 
e) é recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 

  

3.  Canção do exílio 

  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 

  
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 

  
Em  cismar, sozinho, à noite,  
Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 

  
Minha terra tem primores,  
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
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Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;  
Sem que disfrute os primores  
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
 (Gonçalves Dias) 

  

tipicamente romântica porque: 
a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de ornamento, 

até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 
b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 
c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 

glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 
d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são tratados 

com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 
e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; utiliza-

se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 

  

4. O homem de todas as épocas se preocupa com a natureza. Cada período a vê de modo particular. No 

Romantismo, a natureza aparece como: 

a) um cenário cientificamente estudado pelo homem; a natureza é mais importante que o elemento 

humano. 
b) um cenário estático, indiferente; só o homem se projeta em busca de sua realização. 
c) um cenário sem importância nenhuma; é apenas pano de fundo para as emoções humanas. 
d) confidente do poeta, que compartilha seus sentimentos com a paisagem; a natureza se modifica 

de acordo com o estado emocional do poeta. 
e) um cenário idealizado, onde todos são felizes e os poetas são pastores. 

 

5. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo 

expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam 

 
(Antonio Candido, O Romantismo no Brasil. São Paulo: Humanitas, 2004, p. 19.)  

 

 

 

 

 

Tendo em vista o movimento literário mencionado no trecho acima, e seu alcance na história do 

período, é correto afirmar que  

a) o nacionalismo foi impulsionado na literatura com a vinda da família real, em 1808, quando houve 

a introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os primeiros livros circularam no país.  

b) o indianismo ocupou um lugar de destaque na afirmação das identidades locais, expressando um 

viés decadentista e cético quanto à civilização nos trópicos.  

c) os autores românticos foram importantes no período por produzirem uma literatura que expressava 

aspectos da natureza, da história e das sociedades locais.  

d) a população nativa foi considerada a mais original dentro do Romantismo e, graças à atuação dos 

literatos, os indígenas passaram a ter direitos políticos que eram vetados aos negros  

 

6. Considere as informações. 

É na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da 

forma, que se situa a poética [desse movimento literário]. 

(...) 
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Seus traços de relevo: o gosto da descrição nítida (a mimese pela mimese), concepções 

tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima e, no fundo, o ideal da impessoalidade que partilhavam 

com os [escritores] do tempo. 
(Alfredo Bosi. História concisa da Literatura Brasileira.) 

 

O texto alude aos poetas 

a) ultrarromânticos, que romperam com a poesia indianista e ufanista. a exemplo de Alvares de 

Azevedo. 

b) realistas, que trataram. em sua obra poética, de temas ligados ao cotidiano, tal como fez Machado 

de Assis. 

c) parnasianos, que, afastando-se dos ideais românticos, buscavam a linguagem isenta de 

subjetivismo. a exemplo de Olavo Bilac. 

d) simbolistas, que romperam com o pessimismo romântico e propuseram uma poética 

espiritualizada. como fez Cruz e Souza. 

e) modernistas. que. negando os preceitos da poesia romântica. buscavam uma poética nacional, a 

exemplo de Mário de Andrade. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as afirmações são verdadeiras, exceto: 

a) expressões do nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do brasil. 
b) análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. 
c) desenvolvimento do teatro nacional. 
d) expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas. 
e) caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. 

  

2. "Cantor das selvas, entre bravas matas 

Áspero tronco da palmeira escolho, 
Unido a ele soltarei meu canto, 
Enquanto o vento nos palmares zune, 
Rugindo os longos, encontrados leques." 

  
Os versos acima, de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração 

romântica: 
a) apego ao equilíbrio na forma de expressão; presença do nacionalismo, pela temática indianista e 

pela valorização da natureza brasileira. 
b) resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções; visão da 

poesia a serviço de causas sociais, como a escravidão. 
c) expressão preocupada com o senso de medida; "mal do século"; natureza como amiga e 

confidente. 
d) transbordamento na forma de expressão; valorização do índio como típico homem nacional; 

apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. 
e) expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados; sentimento 

profundo de solidão. 

 

3. TEXTO A 

  
Canção do exílio 

  
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
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Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas tem mais flores, 
Nossos bosques tem mais vida, 
Nossa vida mais amores. 

  
[...] 

  
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar - sozinho, a noite - 
Mais prazer eu encontro la; 
Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 

  
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 

  
DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 

  
TEXTO B 

  
Canto de regresso à Pátria 

  
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 

  
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 

  
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita 
Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 

  
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 
E o progresso de São Paulo 

 ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d. 
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Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo 

poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que: 
a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de que 

se revestem os dois textos. 
b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical 

realçada no texto A. 
c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade 

brasileira. 
d) o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. 
e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 

  

4. O indianismo de nossos poetas românticos é: 

a) uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva; o índio como elemento étnico 

da futura raça brasileira. 
b) um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania 

de São Vicente. 
c) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de exotismo que em nada difere do 

modelo europeu. 
d) um meio de eternizar liricamente a aceitação, pelo índio, da nova civilização que se instalava. 
e) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; idealização com simpatia e piedade; 

exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. 

  

5. SABIÁ - Tom Jobim  e Chico Buarque 

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Para o meu lugar 
Foi lá e é ainda lá 
Que eu hei de ouvir  
Uma sabiá 

 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Vou deitar à sombra de uma palmeira 
Que já não há 
Colher a flor que já não dá 
E algum amor talvez possa espantar 
As noites que eu não queria 
E anunciar o dia 

 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Não vai ser em vão 
Que fiz tantos planos de me enganar 
Como fiz enganos de me encontrar 
Como fiz estradas de me perder 
Fiz de tudo e nada de te esquecer (...) 

 

Brasileiro. Nas opções abaixo, assinale a única que não apresenta características desse estilo de época. 
a) Nacionalismo, onde a exaltação da pátria somente enaltece as qualidades 
b) Exaltação da natureza 
c) Sentimentalismo e religiosidade 
d) Indianismo 
e) Conceptismo (jogo de ideias) e cultismo (jogo de palavras) 
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6. Contemporâneo de Manuel Antônio de Almeida, Gonçalves Dias escreveu, em um de seus poemas: 

No meio das tabas de amenos verdores, 
Cercada de troncos - cobertos de flores, 
Alteiam-  

  
Assinale a afirmação correta sobre o poeta.  
a) Sua poesia indianista expressa concepção lírica e épica das nossas origens, reafirmando, no Brasil, 

os propósitos nacionalistas do Romantismo. 
b) O embate entre o bem e o mal, típico tema romântico, assume para ele a forma da luta do oprimido 

contra o opressor, o que lhe permitiu uma visão ampla e humana do escravo. 
c) Sua poesia confessional, ao gosto do público médio de seu tempo, alia, de maneira singela, a 

natureza e os sentimentos, como se vê nos versos citados. 
d) Sua concepção de arte deu origem a poemas em que a linguagem verbal busca reproduzir objetiva 

e realisticamente objetos decorativos, como um vaso chinês ou uma estátua grega. 
e) Em seus poemas, perde-se o rigor parnasiano, e o intenso trabalho com a sonoridade busca a 

liberaç  

 

7. São características da primeira geração do Romantismo brasileiro, exceto: 

a) Exaltação da natureza e da liberdade. 
b) Indianismo. 
c) Nacionalismo ufanista. 
d) Brasileirismo (linguagem). 
e) Egocentrismo e individualismo. 

 

8. Leia o texto a seguir. 

No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de 

sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava:  Ai 

que preguiça!... e não dizia mais nada. Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre 

se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na 

velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades 

estrambólicas e dava patadas no ar. 
(Adaptado de: ANDRADE, M. Macunaíma. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p.7.) 

 

Enquanto produção cultural, o Modernismo procurava reconhecer as identidades que formavam o 

povo brasileiro. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a presença da temática indígena no movimento, 

tendo por modelo o romance de Mário de Andrade.  

a) A utilização da temática indígena configurava um projeto nacional de busca dos valores nativos 

para a formação da identidade brasileira, na época.  

b) b)Como herói indígena, Macunaíma difere das representações românticas, já que ele figura como 

um anti-herói, um personagem de ações valorosas, mas também vis.  

c) c)Macunaíma se insere no racismo corrente no início do século XX, que via uma animalidade no 

indígena, considerado coisa, e não gente.  

d) d)O indígena foi considerado pelos modernistas como único representante da identidade 

brasileira, pois sua cultura era vista como pura e sem interferência de outros povos.  

e) e)O trecho reafirma a característica histórico-antropológica do patriarcado brasileiro, que 

compreendia o indígena como um incivilizado puro e ingênuo. 

 

9. CANÇÃO DO EXÍLIO 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 
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Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite - 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que eu desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

n da aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Para responder à questão, analisar as afirmativas que seguem, sobre o texto. 

I. Através do texto, o poeta realiza uma viagem introspectiva a sua terra natal - ideia reforçada pelo 

emprego do verbo "cismar". 

II. A exaltação à pátria perdida se dá  

pela referência a elementos culturais. 

III. "Cá" e "lá" expressam o local do exílio e o Brasil, respectivamente. 

IV. O pessimismo do poeta, característica determinante do Romantismo, expressa-se pela saudade da 

sua terra. 

 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas: 

a) a I e a II, apenas;  

b) a I e a III, apenas;  

c) a II e a IV, apenas;  

d) a III e a IV, apenas;  

e) a I, a II, a III e a IV. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

Leia: 

As Quatro Estações  Sandy e Junior 

A noite cai, o frio desce 

Mas aqui dentro predomina 

Esse amor que me aquece 

Protege da solidão 

A noite cai, a chuva traz 

O medo e a aflição 

Mas é o amor que está aqui dentro 

Que acalma meu coração 

Passa o inverno, chega o verão 

O calor aquece minha emoção 

Não pelo clima da estação 

Mas pelo fogo dessa paixão 
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Na primavera, calmaria 

Tranquilidade, uma quimera 

Queria sempre essa alegria 

Viver sonhando, quem me dera 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, é imortal 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, não 

É imortal 

Uh, uh, uh, uh, é imortal 

Aponte no texto pelo menos uma característica da poesia romântica além do sentimentalismo e 

subjetividade.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
1. e 

Apesar de ser um movimento que tinha tendências nacionalistas e de valorização à pátria, o indianismo 

romântico europeizava o índio brasileiro, porque a arte daquela época ainda era moldada pelas vertentes 

europeias. 

 

2. b 

Característica típica dos românticos era utilizar a natureza como elemento expressivo dos sentimentos 

do eu-lírico.  

 

3. b 

A alternativa B expressa as características românticas contidas na música. Há um forte sentimento de 

saudade e uma ânsia por voltar para a terra natal que é hiperbolicamente melhor do que as terras de 

exílio. 

 

4. d 

A natureza era elemento recorrente nas poesias românticas, porque os poetas a modificavam de acordo 

com seus estados emocionais.  

 

5. c  

O romantismo é de fato um movimento nacionalista por natureza. A questão relaciona o momento 

histórico em que o Brasil buscava uma afirmação nacional, movido pelos ideais da Revolução Francesa 

de liberdade, igualdade e fraternidade. E, assim, enquanto na Europa a Idade Média era resgatada, no 

Brasil, a figura do índio ganha destaque como representante nacional.  

 

6. c  

A própria alternativa já se justifica.  

 

Exercícios de casa 

 
1. b  

A alternativa B apresenta características do Realismo. 

 

2. a  

A própria alternativa se justifica, por apresentar as características da primeira fase romântica. 

 

3. c  

O texto 1 é idealizado e romântico. O texto 2 é modernista e apresenta uma visão mais crua da realidade 

brasileira. 

 

4. e  

A própria alternativa se justifica ao apresentar como e por qual razão o índio tornou-se símbolo para a 

primeira geração romântica. 

 

5. e  

São características da arte barroca. 

 

6. a  
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A alternativa se justifica, mostrando característica indianista-nacionalista marcante da primeira geração 

romântica.  

 

7. e  

A primeira geração estava com a ideia de exaltar a pátria e a identidade nacional, logo seria incoerente 

apresentar característica egocêntrica e individualista.  

 

8. b  

Macunaíma é obra exemplo da busca por identidade nacional que se distancia dos valores românticos. O 

Anti-herói apresenta altos e baixos, boas e más qualidades, fugindo do estilo maniqueísta.  

 

9. b  

representam o lugar de exílio e a terra natal de que se tem saudade.  

 

 

Questão Contexto  
 

A letra da canção remete à característica romântica de utilizar a natureza como elemento que reflete os 

sentimentos do eu-lírico.  
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Função quadrática: Definição, 

fórmula quadrática e interseção com 

os eixos coordenados 

19 

abr 

 

RESUMO   
 

 

A exemplo da função de 1º grau, existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com 

auxílio da função quadrática. 

Exemplo:  
A figura ao lado mostra um terreno com 20 metros de lado, onde forma retirados: de cada canto 

superior um quadrado de lado x metros e de cada canto inferior um retângulo de lados 12 metros e x metros 

para construção de um estacionamento (área hachurada). Obtenha a área da figura hachurada. 
Área do terreno = 20 . 20 = 400 m2 
Área quadrado superior = x . x = x2 
Área retângulo inferior = 12. x = 12x 

Área hachurada em função de x será: y = 400  2(12x)  2 (x2)  
Portanto:  
A função definida acima é um exemplo de função quadrática. 

 
 

 

Definimos então, função quadrática ou função polinomial do 2º grau, como qualquer função f definida 

pela lei: f(x) = ax2 + bx + c, em que a, b e c são números reais e a  
 

- Raízes da função do 2º grau (zeros da função) 
Chama-se zeros ou raízes da função do 2º grau , os números reais x tais que f(x)= 0. Então as raízes da 

função, são as soluções da equação de 2º de segundo grau ax2 + bx + c = 0, as quais são dadas pla chamada 

Fórmula de Bháskara:  

 
Uma notação importante é que b²-4ac também é chamado de delta ou Δ. Repare que na equação 

existem dois sinais antes da raiz sendo um positivo e o outro negativo, por isso existe a possibilidade de 

existirem duas raízes. As raízes são descobertas quando igualamos a função a zero, se chamarmos as raízes de 

x1 e x2 os pares ordenados serão (x1,0) e (x2,0). Sobre este delta é importante saber que: 
Se Δ>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 
Se Δ=0, a função terá uma raiz real. 
Se Δ<0, a função não terá raiz real. 
Exemplo: Seja a função x²+2x-3=0. O Δ vale 16 logo a função terá duas raízes reais distintas. A raiz de Δ 

será igual a 4. Assim,  . -3 e 1 são as raízes. 

 

y = -2x2  - 24x + 400 
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O coeficiente c 

 
Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

 

 
 

 

As interseções de uma parábola com o eixo x são justamente as suas raízes.  

 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400  100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de 

modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de 

arrecadação diária na venda desse produto. 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

 

 

 

 

 

 

2. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira:  

● A nota zero permanece zero.  

● A nota 10 permanece 10.  

● A nota 5 passa a ser 6.  

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é  

 

a) 

 

c) 

 

 

e) 

 b) 

 

d) 

 

 

 

 

3. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de 

produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve 

ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria 

de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a 

função 
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em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, 

decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando 

a temperatura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C. O tempo de permanência dessa 

peça no forno é, em minutos, igual a  

a) 100.  

b) 108.  

c) 128.  

d) 130.  

e) 150. 

 

4. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 

mostra a figura. 

 
 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

  , onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. 

Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas 

condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

5. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário 

percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais 

por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, 

arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

a) V = 10.000 + 50x  x².  

b) V = 10.000 + 50x + x². 

c) V = 15.000  50x  x².  

d) V = 15.000 + 50x  x².  

e) V = 15.000  50x + x². 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39ºC. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 

ser aberta?  

a) 19,0  

b) 19,8  

c) 20,0  

d) 38,0  

e) 39,0 

2. Sejam f e g funções reais dadas por f(x) = x + 1 e g(x) = 1 + 2x2. 

Os valores de x tais que f(x) = g(x) são:  

 

a) x = 0 ou x = 1 c) x = 1 ou 
1

2
x   

e) x = 0 ou 
1

2
x   

 

  

b) x = 0 ou x = 2 d) x = 2 ou x = 1 

3. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo 

conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e 

excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a 

capital de seu estado R$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada 

passageiro pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V(x), em reais, 

pelo dono da van, para uma viagem até a capital é 

a) V(x) = 902x 

b) V(x) = 930x 

c) V(x) = 900 + 30x 

d) V(x) = 60x + 2x2 

e) V(x) = 900 - 30x - 2x2 

4. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10,00, 

sempre contava com 1 000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10 000,00 com a venda dos 

ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10,00, a cada R$ 2,00 que ele aumentava 

no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. 

Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o 

faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do 

número de pessoas é dada por:  

a)  F =  P 2 + 60 P 

   20 

b) F =  P2 + 60 P 

   20 

c) 2 +  1200 P 

d) F =  P2 + 60  

   20 

e) 2  - 1200 P 
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5. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção 

semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a 

política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa 

medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal 

aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, 

usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que 

essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga?  

a) 36  

b) 30  

c) 19 

d)16  

e) 10 

 

6. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função f(t) = -2t² + 120t (em que t é expresso em dia e t  = 0 é o dia anterior àprimeira infecção) e que 

tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e)  60º dia. 

 

7. A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo custo de fabricação é dado pela equação de 

uma reta crescente, com inclinação dois e de variável x.  Se não tivermos nenhum produto produzido, 
2 

vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da 

produção de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa 

como:  
 

 

2  
2  

 2  
2  

x2  
 
 

 

8. O primeiro século do império muçulmano, que durou dos anos 650 a 750, foi destituído de realizações 

cientificas. Graças ao súbito despertar cultural do Islã, na segunda metade do século oitavo, 

estabeleceu- -hikma), na qual havia um mestre matemático 

e astrônomo chamado Mohammed ibu-Musa al-Khowarizmi, autor de uma das mais importantes obras 

-

álgebra, al-Khowarizmi desafia o leitor a: 

 
BOYER, C. B. Historia da Matemática. 2.ed.Sao Paulo: Edgard Blucher, 1996. p. 159. (Adaptado) 

 

Ao equacionar o desafio, encontra-se uma função de segundo grau. Qual o valor de cada uma das 

partes citadas no desafio? 

a) 1 e 9 

b) 2 e 8 

c) 3 e 7 

d) 4 e 6 

e) 5 e 5 
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9. Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Constatou-se que a lei de 

sobrevivência do lote de frangos era dada pela relação v(t) = at² + b, onde v(t) é o número de elementos 

vivos no tempo t (meses). Sabendo-se que o último frango morreu quando t = 12 meses após o início 

da experiência, a quantidade de frangos que ainda estava viva no 10° mês é: 

a)80 

b)100 

c)120 

d)220 

e)300 

 

10. Uma bola de beisebol é lançada de um ponto 0 e, em seguida, toca o solo nos pontos A e B, conforme 

representado no sistema de eixos ortogonais: 

 
Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. 

A equação de uma dessas parábolas é . 

Se a abscissa de D é 35 m, a distância do ponto 0 ao ponto B, em metros, é igual a: 

a) 38 

b) 40 

c) 45 

d) 50 

 

PUZZLE 
 

 

Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida de chegar 

do caminho até o hotel. Nós teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em vez de ir de trem, devemos ir 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez a primeira parte do caminho de trem e percorreu a segunda 

metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400  100p).p = 300 

p²  4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu preço 

reduzido para 1 real. 

 

2. a 

Temos que f(x) = ax² + bx + c é a função que muda da nota x para a nota f(x). Assim, temos: 

f(0) = a.0² + b.0 + c = 0, logo, c = 0 

f(10) = a.10² + b.10 + c = 10 => 10.a + b = 1 

f(5) = a.5² + b.5 + c = 6 => 25.a + 5.b = 6 

Resolvendo o sistema: 

10.a + b = 1 

25.a + 5.b = 6 

a =  1/25 

b = 7/5 

Logo, a função f(x) é dada por: 

y =  1/25 x² + 7/5.x 

 

3. d 

- Para T1 = 48°C, temos t = t1 

48 = 7t1/5 + 20 

7.t1/5 = 28 

t1 = 20 min 

- Para T2 = 200°C, temos t = t2 

200 = 2.t2²/125  16t2/5 + 320 

2.t2²/125  16t2/5+ 120 = 0 

t2²  200t2 + 7500 = 0 

Resolvendo Baskhara, temos: 

t2  

t2  

 

- Como T > 100°C devemos ter t2 > 100 min, assim: 

t2 = 150 min 

 

2  t1 = 150 min  20 min = 130 min 

 

4. e 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto  

b²  4ac = 0 

(-6)²  4.(3/2). C = 0 

36  6C = 0 

C = 6 

 

 

 

5. d 
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Do enunciado temos: 

V = (1,50  x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150   

V = 15000 + 50x  x² 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

O tempo mínimo de espera ocorre quando a temperatura chega à 39ºC, assim: 

 
Repare que o tempo não pode ser negativo, por isso descartamos a raiz negativa. 

 

2. e 

Igualando os valores, temos: 

  
 

3. e 

x pessoas não compareceram para a excursão.  

Pagamento pelos lugares ocupados: 60(15  x) = 900  60x.  

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R$ 2,00 por lugar vago: 2x.  

Total de pagamento pelos lugares vagos: 2x(15  x) = 30x  2x² .  

Valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:  

V(x) = 900  60x + 30x  2x² = 900  30x  2x² 

 

4. a 

É necessário saber que, para calcular o faturamento, devemos multiplicar o valor pago por cada uma pelo 

número de pessoas. 

Então, primeiro vamos calcular o valor v da entrada de acordo com o número de aumentos n da entrada. 

A partir desse valor, calcularemos o número de pessoas P a partir desse número de aumentos n e valor v. 

Por fim, devemos colocar o valor também em função do número de pessoas P. 

Vamos por partes: 

 

I) v = 10 + 2n 

n = v - 10/2 

 

II) P = 1000 - 40n 

P = 1000 - 40 (v - 10/2) 

P = 1000 - 20v + 200 
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P = 1200 - 20v 

v = 60 - (P/2) 

 

III) Agora é só multiplicar o valor v pelo número de pessoas P. 

 

F = v.P 

F = (60 - (P/20)) . P 

F = 60P - P²/20 

 

5. a 

C = Capacidade de cada caminhão em toneladas  

x = Nº de caminhões  

90 = Produção  

 

90/C = X  

90 = X.C  

 

Se C - 0,5t (cada caminhão perde 0,5 toneladas) então X + 6 (Aumenta 6 caminhões).  

 

Logo: 

 90/(C - 0,5) = (X + 6)  

90 = (X + 6).(C - 0,5)  

90 = X.C - 0,5X + 6C - 6(0,5)  

90 = 90 - 0,5X + 6C - 3  

90 = 87 - 0,5X + 6C  

90 - 87 = -0,5X + 6C  

3 = -0,5X + 6C  

C = 3 + 0,5X/6  

C = 90/X  

 

Assim, 

3 + 0,5X/6 = 90/X  

(6).(90) = 3X + 0,5X²  

540 = 3X + 0,5X²  

0,5x² + 3x - 540 = 0  

- 4.(0,5).(-540)  

 

x1 = (-3 + 33)/2(0,5) = 30  

Logo, se X = 30, com mais 6 caminhões adicionados = 36  

 
6. b 

Queremos calcular o valor de  para o qual se tem  Logo, temos    

 
 

Portanto, como o número de infectados alcança  pela primeira vez no 20º dia, segue o resultado.    

 

7. a 

A função custo C(x) é uma função afim da forma C(x) = 2x + 7, pois a despesa fixa será o coeficiente linear. 

Com a queda de 12%, o custo passou a ser 88% do anterior.  

 

Isto é, (0,88).C(x) = (0,88).(2x + 7) = 1,76x + 6,16.  

Como L(x) = V(x) - C(x), temos: 
2  2   
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2 + 228x - 448,00. 

 

8. c 

Como é dito no enunciado, ele divide o 10 em dois números, tal que a soma destes dê o próprio 10. 

Consideremos que esses dois números como X e Y.Ele diz que a soma dos produtos obtidos pela 

multiplicação de cada número por ele mesmo tem que ter como resultado 58.  

Então: 

X.X + Y.Y = 58 => X² + Y² = 58 ; 

Se X + Y = 10, então X = 10  Y 

Substituindo a segunda equação na primeira, temos: 

(10 - Y)² + Y² = 58 

100 - 20Y + Y² + Y² = 58 

2Y² - 20Y + 42 = 0, simplificando: 

Y² - 10Y + 21 = 0 

As raízes dessa equação são y = 3 ou y = 7. 

 

9. d 

Inicialmente, sabemos que o momento t = 0, isto é, o início da experiência, inclui 720 frangos vivos. Assim: 

  

  

  

Logo após, sabemos que no 12º mês de experiência, isto é, em t = 12, não há mais frangos vivos. Assim: 

  

  

  

A lei da experiência passa a ser definida por: 

  

 
  

No 10º mês, em que t = 10, temos: 

  

 
 

10. b 

Observe que a função abaixo possui raízes = 0 e = 30: 

 
 Logo, a abscissa do ponto A é igual a 30. 

Como os pontos A e B são simétricos com relação ao vértice D, a abscissa de ponto B é igual a 40. 

 

Puzzle 

 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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 Função Quadrática: Estudo do 

sinal e problemas de máximo e 

mínimo 

19 

abr 

 

 

RESUMO   
 

 

• Máximos e mínimos 

 

Para sabermos montar o gráfico da função do segundo grau (ax²+bx+c), além de sabermos achar as raízes, 

precisamos conhecer também sua concavidade e seu valor máximo ou mínimo. 

Podemos achar as raízes por alguns métodos como a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Além 

disso para saber a concavidade da parábola (gráfico da equação do 2° grau) é só interpretar o sinal do a. 

 

a>0, a concavidade é para cima 

a<0, a concavidade é para baixo 

 

Lembrando que a é o coeficiente do termo quadrático e é diferente de 0. 

O coeficiente c é onde a função corta o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² 

y = c. Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

Exemplo: Para montar o gráfico de x² +4x +3 precisamos das raízes. Aplicando a fórmula de Bhaskara( 

x =
−b±√b2−4ac

2a
 ) descobrimos que -1 e -3 satisfazem a equação x² + 4x +3 = 0.  

 

A parábola tem concavidade para cima pois a>0 e corta o eixo y em 3. 

 

 
 

 

Repare que a função cresce indefinidamente porém ela tem um ponto que é o mínimo. Esse chamado 

de vértice. Caso o a<0 a concavidade seria para baixo e a função teria ponto de máximo. O vértice possui 

coordenadas chamadas de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é calculado por 
-b

2a
e y do vértice por 

4a


, onde  (delta) é b²-4ac. No nosso exemplo x do vértice é -2 e o y do vértice é -1. 

É muito importante saber que o x do vértice mostra o valor que faz a função ser máxima (ou mínima) e o 

y do vértice é o valor máximo (ou mínimo) da função. 
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• Estudo do sinal: 

 

O estudo do sinal ocorre para que identifiquemos quando o sinal de uma função é positivo, negativo ou 

nulo. Para isto precisamos encontrar a quantidade de raízes de uma função, cujo podemos descobrir somente 

olhando para seu discriminante. 

 
=0 -> Possui duas raízes reais e distintas. 

 

>0->Possui uma raiz dupla. 

 

 < 0, nenhuma raiz real. 

 

Nos exemplos a seguir veremos alguns tipos possíveis de configuração para avaliar o sinal de uma 

função, de maneira geral, é sempre da mesma forma portanto vejamos: 

 

1. f(x)=x²-3x+2 

x²-3x+2<0 -> Bom neste momento identificamos que o exemplo quer saber os valores para os quais esta 

função é negativa. Logo analisando o gráfico: 

 

 
Vemos que possui duas raízes x=1 e x=2 

Podemos ver que graficamente esta função está abaixo do eixo x, ou seja negativa, para todos os 

valores de x entre 1 e 2.  

 

2. f(x)=x²+8x+16 

x²+8x+16>0 
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Analizando o gráfico e o problema vemos que: 

Queremos os valores para os quais esta função é positiva. 

O gráfico em nenhum momento passa para parte abaixo do eixo x, ou seja não tem valores negativos 

para y. 

Logo esta função é positiva para todos os valores de x. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço 

retangular para shows e eventos, conforme a figura. 

 
 

A área para o público será cercada com dois tipos de materiais:  

 

nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear 

é R$ 20,00; ‡ 

• nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00. A 

empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha 

a maior área possível para o público. 

 

A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é 

a) 50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B. 

b) 62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B. 

c)  100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B. 

d) 125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B. 

e) 200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B. 

 



 

 
M

a
t.

 1
 

2. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função  (em que t é expresso em dia e t 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 

expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A 

segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

 

3. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro 

obtido é dado pela expressão f (x)= -x² +12x-20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no 

pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.nas 

vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a: 

a) 4 

b) 6 

c) 9 

d) 10 

e) 14 

 

4. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma 

das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com 

medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. 

 

 
 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2? 

a) 16/3 

b) 31/5 

c) 25/4 

d) 25/3 

e) 75/2 

 

5. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte 

tarefa: cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em 

um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao 

final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam 

contadas e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma 

porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que 
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coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma: pontuação = 60  36 (60% de 

60) = 24. O vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. 

Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? 

a) 0 

b) 25 

c) 50 

d) 75 

e) 100 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura h (em metros) atingida ao 

longo de um certo intervalo de tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas 

vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. 

 

 
 

Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? 

a) Nenhuma                  

b) Uma vez                 

c) Duas vezes             

d) Quatro vezes            

e) Cinco vezes 

 

2. Uma empresa vendia semanalmente 200 unidades de um produto ao preço de R$ 80,00 cada unidade. 

Observou-se que, para cada real de desconto no preço de uma peça, eram vendidadas 10 peças a mais. 

Nessas condições, qual será o maior faturamento possível desta empresa? 

a)R$18.000,00 

b)R$22.000,00 

c)R$16.000,00 

d)R$27.000,00 

e) R$ 25.000,00 

 

3. Na figura temos os gráficos das funções f e g.  

 
Se f(x)=2x², então g(3) vale:  
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a) 6  

b) 8  

c) 10  

d) 12  

e) 14 

 

4. 4. Se x e y são números reais tais que 3x+y = 11, o valor mínimo de z= x²+y² é: 

a) 10,7 

b) 12,1 

c) 15,3 

d) 17,1 

e) 18,3 

5. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto x, cujo custo de fabricação de cada 

vendeu 10 unidades 

do produto x, contudo a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro 

máximo. 

A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior 

lucro é 

a) 10  

b) 30 

c) 58 

d) 116 

e) 232 

 

6. Na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do 

quadrado interno, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Feito isso, 

verifica-se que A é uma função da medida x.  

 

 
O valor mínimo de A é: 

a)16 

b)24 

c)28 

d)32 

e)48 

 

7. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão 

marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares 

dessa tela, que é usada apenas nas laterais. 

 
Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 
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a)1 e 49 

b)1 e 99 

c)10 e 10 

d)15 E 25 

e)50 E 50 

 

8. Um fruticultor, no primeiro dia da colheita de sua safra anual, vende cada fruta por R$ 2,00. A partir daí, 

o preço de cada fruta decresce R$ 0,02 por dia. Considere que esse fruticultor colheu 80 frutas no 

primeiro dia e a colheita aumenta uma fruta por dia. 

a) Expresse o ganho do fruticultor com a venda das frutas como função do dia de colheita. 

b) Determine o dia da colheita de maior ganho para o fruticultor. 

 

9. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, 

é dada pela expressão T(h) =  h² + 22h  85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o 

número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 

momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 

com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 
Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como 

a) muito baixa. 

b) baixa. 

c) média. 

d) alta. 

e) muito alta. 

 

10. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira: 

A nota zero permanece zero. 

A nota 10 permanece 10. 

A nota 5 passa a ser 6. 

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é 

 

a) c)  

 
 e) 

b) d)  

  

 

 

PUZZLE 
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Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da 

viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida 

só vai até a metade do caminho até o hotel. Nós 

teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em 

vez de ir de trem, devemos ir ao hotel de 

fazer o percurso à sua maneira: Alberto percorreu 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez 

a primeira parte do caminho de trem e percorreu 

a segunda metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro? 

 

GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

1. d 

 
 

2. b 

 
 

3. b 

 
 

4. d 
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5. b 

 
 

 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

 
2. e 

sendo  total de descontos 

temos 

 - peças vendidas 

 - preço por peça 

a empresta fatura , tal que 

 

 

 
o máximo de lucro, será quando y for máximo, logo, o vértice da parábola de concavidade para 

baixo(a<0) 

 

 

 
 

3. a 

Pelo gráfico: 

 

g(x)= ax+3  [passa pelo ponto(0,3)] 

  

Determinando f(-1):  

 

f(-1)= 2(-1)^2=2 

 

Determinando o coeficiente angular de g(x): 

 

g(-1)=f(-1)=2 ==> -a+3=2 ==> a=1 ==> g(x)= x+3 
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Determinandog(3): 

 

g(3)=3+3=6 

 

 

4. d 

y=11-3x 

 

x² + y² = x² + (11 - 3x)² = x² + 121 - 66x + 9x² = 10x² - 66x + 121 

 

z=10x²-66x+121 

 

O gráfico da expressão de z é uma parábola com concavidade voltada para cima (coeficiente de x² é 

positivo), indicando que ela possui um mínimo em seu vértice. 

 

Coordenadas do vértice dessa parábola: 

Xv = -b/2a = 66/20 = 33/10 = 3,3 

Zv = 10(3,3)² - 66(3,3) + 121 = 108,9 - 217,8 + 121 = 12,1 

 

5. b 

 
6. d 

O quadrado externo possui lado igual a 8. Observe que os quatro triângulos retângulos internos ao 

quadrado maior e externo ao quadrado pintado possuem catetos x e (8  x). Logo a área do quadrado 

inscrito e pintado é: 

 
 

7. d 

 
 

8.  

  
 

9. d 



 

 
M

a
t.

 1
 

 
 

10. a 

 
 

 

 

Puzzle 

 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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Relações métricas no triângulo 

retângulo 

18/20 

abr 
 

 

RESUMO  
 

 

Quando trabalhamos em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide a base do 

triângulo em dois segmentos, chamados de projeções dos catetos. 

 

 
a  Hipotenusa 

b  Cateto 

c  Cateto 

h  Altura  

m e n  Projeções dos catetos 

 

Podemos ver que temos triângulos semelhantes entre si. Dessas semelhanças, surgem as relações 

métricas do triângulo retângulo. 

 

1) Projeções X Altura: 

  
 

2) Projeções X Cateto X Hipotenusa: 

  

 
 

3) Catetos X Hipotenusa X Altura: 

 
 

4) Teorema de Pitágoras: 

 

Somando as equações do item 2, temos: 

 →    

Daí temos a fórmula mais famosa da geometria: a² = b² + c² 

Observação: É do teorema de Pitágoras que vem a fórmula da diagonal do quadrado. 
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d² = x² + x²  

d² = 2x² 

  
 

Temos também a fórmula para a altura de um triângulo equilátero. 

 

 
 
 

EXERCÍCIOS DE AULA 
 

 

 

1. Um instrumento musical é formado por 6 cordas paralelas de comprimentos diferentes as quais estão 

fixadas em duas hastes retas, sendo que uma delas está perpendicular às cordas. O comprimento da 

maior corda é de 50 cm, e o da menor é de 30 cm. Sabendo que a haste não perpendicular às cordas 

possui 25 cm de comprimento da primeira à última corda, se todas as cordas são equidistantes, a 

distância entre duas cordas seguidas, em centímetros, é 

 
a) 1.  

b) 1,5.  

c) 2.  

d) 2,5.  

e) 3. 
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2. O lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares, presas ao teto. 

Sabendo que essas cordas medem 1/2 e 6/5, a distância do lampião ao teto é? 

 

 
a) 1,69 

b) 1,3 

c) 0,6 

d) 1/2 

e) 6/13 

 

3. No triângulo ABC abaixo, o ângulo do vértice B é reto e    

 
O perímetro do triângulo ABC, em metros, é aproximadamente: 

a) 19 

b) 21 

c) 23 

d) 25 

e) 27 

 

4. Um modelo de macaco, ferramenta utilizada para levantar carros, consiste em uma estrutura 

composta por dois triângulos isósceles congruentes, AMN e BMN, e por um parafuso acionado por 

uma manivela, de modo que o comprimento da base MN possa ser alterado pelo acionamento desse 

parafuso. Observe a figura:  

 

 
 

Considere as seguintes medidas: AM = AN = BM = BN = 4 dm; MN = x dm; AB = y dm. 

O valor, em decímetros, de x  em função de y corresponde a: 

 

a) c) 

 

 
b) d) 
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5. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 9dm e 16dm. Neste 

caso os catetos medem:  

a) 15dm e 20dm                    

b) 10dm e 12dm                      

c) 3dm e 4dm                        

d) 8dm e 63dm. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA  
  

 

1.  

 
 

Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o 

comprimento total do corrimão é igual a 

a) 1,8m 

b) 1,9m 

c) 2,0m 

d) 2,1m 

e) 2,2m 

 

2. Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado 

de 40Km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante 

das estações A e B e da estrada (reta) que liga as estações C e D.  A nova estação deve ser localizada 

a) no centro do quadrado.    

b) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 15km  dessa estrada.    

c) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 25km  dessa estrada.    

d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB oposto a essa base.    

e) no ponto médio da estrada que liga as estações A e B. 

 

3. Uma bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros a leste de um hidrante, andou 6 metros na 

direção norte e parou. Assim, a distância entre a bicicleta e o hidrante passou a ser:  

a) 8 metros  

b) 10 metros  

c) 12 metros  

d) 14 metros  

e) 16 metros 

 

4. As extremidades de um fio de antena totalmente esticado estão presas no topo de um prédio e no 

topo de um poste, respectivamente, de 16m e 4m de altura. Considerando-se o terreno horizontal e 

sabendo-se que a distância entre o prédio e o poste é de 9m, o comprimento do fio, em metros, é 

a) 12             

b) 15               

c) 20             

d) 25 
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5. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção 

e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, 

em newtons, em função do deslocamento d, em metros. 

 
Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a: 

OBS: Lembrando que o trabalho de uma força não constante é calculado através da área sob o 

gráfico. 

a) 117 

b) 130 

c) 143 

d) 156 

 

6. Seja ABCD um trapézio isósceles com base maior  medindo 15, o lado  medindo 9 e o 

ângulo  reto. A distância entre o lado   e o ponto E em que as diagonais se cortam é 

 

a)   b)   c)   d)   e)  

 

7. Na figura a seguir, estão representados o triângulo retângulo ABC e os retângulos semelhantes I, II e 

III, de alturas h1, h2 e h3 respectivamente proporcionais às bases . 

 
 

Se  = 4 m e  = 3 m, a razão   é igual a: 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

 

8. Se os catetos de um triângulo retângulo T, medem, respectivamente, 12 cm e 5 cm, então a altura de 

T relativa à hipotenusa é: 

a) 12/5 m             

b) 5/13 m          

c) 12/13 m           

d) 25/13 m             

e) 60/13 m 
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9. Na figura abaixo, tem-se que   

 
O valor do segmento CD é: 

 

10. Calcule o valor de x e y: 

 
 

 

PUZZLE 
  

 

Deseja-se descobrir quantos degraus são visíveis numa escada rolante. Para isso foi feito o seguinte: duas 

pessoas começaram a subir a escada juntas, uma subindo um degrau de cada vez enquanto que a outra 

subia dois. Ao chegar ao topo, o primeiro contou 21 degraus enquanto o outro 28. Com esses dados foi 

possível responder a questão. Quantos degraus são visíveis nessa escada rolante? (obs: a escada está 

andando). 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

 

1. e 

 
25² = 20² + (5x)² 

 625 = 400 + 25x²  

25x² = 225  

x² = 9 

x = 3 

 

2. e 

x² = (1/2)² + (6/5)² = 1/4 + 36/25 = 25/100 + 144/100 = 169/100  

x = 13/10  

 

Agora, vamos usar uma relação métrica do triângulo retângulo que diz que o produto entre os catetos é 

igual ao produto da hipotenusa com a altura.  

 

(1/2) * (6/5) = (13/10) * x  

(13x/10) = (6/10)  

13x = 6  

x = 6/13. 

 

3. c 

Sabemos que CH = 2 e AH = 8. Para calcular o lado AB, usarei a fórmula b² = am. 

b² = 10.8 = 80. 

 

 

Para calcular o lado BC, usarei a fórmula c² = an. 

c² = 10.2 = 20. 

 

 

Finalmente, calculando o perímetro: 

≅ 23. 

 

4. b 

Observe a imagem: 
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AMBN é um losango, pois é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Como as diagonais do 

losango são perpendiculares, ANP é um triângulo retângulo, com hipotenusa AN = 4 dm. Seus catetos 

são: 

   

De acordo com o teorema de Pitágoras, tem-se:  

 

  

5. a 

Projeções: 

 

 
 

Relações métricas no triângulo retângulo: 

 

 
 

a = hipotenusa 

m, n = projeções ortogonais dos catetos 

b, c = catetos 

______________________ 

 

Primeiramente, sabemos que:  

 

 
______________________ 
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Exercícios de casa 

 
1. d 

Observe a figura: 

 
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, temos: 

x² = 90² + 120² 

x = 15m. 

Portanto, o comprimento total do corrimão é 1,5 + 2.0,3 = 2,1. 

 

2. c 

Considere a figura abaixo, em que P representa o local em que a estação deverá ser construída: 

 
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo APH temos: 

x² = 20² + (40  x)² 

x = 25 km. 

 

3. b 

Sejam A o ponto onde se encontrava inicialmente a bicicleta e B o ponto a 6 metros ao norte de A. 

Chamando de C o ponto onde se encontra o hidrante, segue que a distância pedida corresponde à 

hipotenusa do triângulo retângulo ABC, reto em A. Portanto, pelo Teorema de Pitágoras, vem 

 BC² = AC² + AB  
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BC² = 8² + 6² 

BC = 10 m. 

 

4. b 

De acordo com os dados fornecidos, podemos imaginar um triângulo retângulo, como representado 

em vermelho no desenho anexo, cujos catetos medem 9 e 12 metros, e hipotenusa x, que queremos 

descobrir o valor. 

 

Pra isso, basta aplicarmos Pitágoras, estabelecendo a relação entre o quadrado da hipotenusa e a soma 

dos quadrados dos catetos. Isto é: 

 
 

5. d 

A altura h do triângulo retângulo de base b = 26 m corresponde a: 

 

sendo m e n o comprimento dos segmentos em que a altura divide a base do triângulo. Logo:  

 

O trabalho T de uma força não constante, ao longo de um deslocamento d, é dado pela área do 

gráfico F x d. Nesse caso, T corresponde à área do triângulo retângulo de base b = 26 m e altura h = 12 

m: 

 

 

6. e 

Observe a figura: 

 
No triângulo retângulo ADB, temos:  

I) (BD)² + (AD)² = (AB)² ⇒ (BD)² + 9² = 15² ⇒ ⇒ BD = 12  

II) (AB) . (DH) = (AD) . (BD) ⇒ 15 . DH = 9 . 12 ⇔ DH = 36/5. 

III) (BD)² = (AB)(BH) ⇒ 122 = 15 . BH ⇔ BH = 48/5. 

 

Sendo d a distância entre o lado AB e o ponto em que as diagonais se cortam, da semelhança dos 

triângulos BME e BHD, temos: 

  

  
d = 45/8. 
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7. a 

De acordo com o teorema de Pitágoras, se  = 4m e  = 3m,  = 5m. 

Como h1, h2 e h3 são proporcionais a 5, 4 e 3, respectivamente, então existe um número real positivo n, 

tal que h1 = 5n, h2 = 4n e h3 = 3n. 

Calculando-se a razão: 

 

   

 

 

 

8. e 

Vamos achar 1° a hipotenusa 

a²=b²+c² 

a²=12²+5² 

a²=144+25 

a²=169 

a=  

a = 13 

 

Vamos a altura 

ah = bc 

13a = 12×5 

13a = 60 

 
 

9. Usando a fórmula ah = bc, temos: 

AC.3 = 4.16 

AC = 48/3 

 

Agora, usando a fórmula b² = am, temos: 

36 = 48/3.x 

x = 9/4.  

 

10. Por Pitágoras, temos que: 

x² = 6² + 8² 

x = 10. 

Agora, para calcular a altura, usaremos a fórmula: 

ah = BC 

10y = 6.8 

y = 24/5.   

 

Puzzle 

Para facilitar vamos dar nome as pessoas: 

GUSTAVO sobe 2 degraus por vez. 

MARCOS sobe 1 degrau por vez. 

Conforme diz o enunciado, quando GUSTAVO chegou ao topo ele contou 28 degraus. Como ele anda 2 

por vez, na verdade o GUSTAVO deu 14 passos. Então quando ele chegou no topo, o MARCOS havia 

andado 14 degraus, pois ele anda 1 por vez (faça o desenho que você entenderá melhor). 
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Lembre-se que a escada está andando. Então ao mesmo tempo que GUSTAVO andou 28 e o MARCOS 

andou 14, a escada havia andado sozinha X degraus. O enunciado diz que quando MARCOS chegou ao 

topo ele contou 21 degraus. Como ele está no 14, ainda faltam 7 para ele chegar ao topo (ou seja, falta 

metade do que ele já andou - 7 é metade de 14). Portanto durante esses 7 que faltam, a escada andará 

sozinha mais X/2 degraus (pois se em 14 degraus ela andou X, em 7 ela andará X/2). 

FEITO! O número de degraus visíveis para o GUSTAVO e para o MARCOS deve ser o mesmo. Então basta 

montar a equação: 

28 + X = (14 + X) + (7 + (X/2)) 

28 + X = 21 + (3X/2) 

28 - 21 = (3X/2) - X 

7 = X/2 

X = 14 

Se X = 14, o número de degraus visíveis é (o GUSTAVO andou 28 + X no total): 

28 + 14 = 42 degraus 

Note que para o MARCOS o resultado deve ser o mesmo: 

(14 + X) + (7 + (X/2)) = (14 + 14) + (7 + 14/2)  = 28 + 14 = 42 degraus 
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Verbo (vozes verbais) 
17/19 

abr 
 

RESUMO 
 

 

O verbo é uma classe de palavra que pode expressar ações, processos, estados, mudança de 

estados e manifestação de fenômenos da natureza. Ele é variável de acordo com a pessoa (1ª,2ª,3ª), o 

número (singular ou plural), o tempo (pretérito mais-que-perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, 

futuro do pretérito, presente e futuro do presente), o modo (indicativo, subjuntivo e imperativo) e a voz 

(ativa e passiva).  

 

Os modos verbais expressam as várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Eles 

são expressos em indicativo, subjuntivo e imperativo. Além disso, cada modo apresenta os verbos em 

determinados tempos verbais que expressam o momento em que se fala, ou seja, a ação expressa pelo 

verbo pode ocorrer em diversos tempos.  

 

1. Modo Indicativo: Indica uma certeza, uma realidade.  

● Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

● Pretérito perfeito: Indica uma ação já realizada, concluída. 

● Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de 

continuidade, habitual. 

● Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado).  

● Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

● Futuro do pretérito: Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado. 

 

2. Modo Subjuntivo: Indica uma dúvida, um fato provável, desejável.  

● Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 

● Pretérito imperfeito: Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. 

● Pretérito mais-que-perfeito: Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. 

● Futuro do presente (simples): Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação 

ao atual. 

● Futuro do presente (composto): Enuncia um fato posterior ao momento atual mas já terminado 

antes de outro fato futuro. 

 

3. Modo Imperativo: Indica uma ordem, um pedido, uma súplica. Pode ser encontrado nas formas 

afirmativas e negativas.  

 

Vozes verbais  

Um fato expresso pelo verbo pode ser representado em três formas, ou seja, em três vozes. São elas:  

 

● Voz ativa: O fato indicado pelo verbo e exercido pelo sujeito (pessoa ou coisa) recai sobre um 

objeto (pessoa ou coisa). Exemplo: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

● Voz passiva analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa 

desejados, seguido do particípio do verbo principal. Exemplo: As toneladas de lixo foram 

despejadas pelos caminhões. 

● Voz passiva sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira 

pessoa do singular ou do plural, acompanhado da partícula apassivadora se. Exemplo: Despejam-se 

toneladas de lixo pelos caminhões. 

● Voz reflexiva: Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de me, te, se, nos, vos - cuja 

função designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. Exemplo: Eu me feri; Tu te feriste; Ele 

se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  

fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas 

douradas, verdes e azuis, falavam mal das vespas de cintura fina - achando que era exagero usarem 

coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de 

toucados de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não 

morderem. E canários cantando, e beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e 

 
LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo:Brasiliense, 1947. 

 

No último período do trecho, há um a série de verbos no gerúndio que contribuem para caracterizar 

 

a) esvaziamento de sentido. 

b) monotonia do ambiente. 

c) estaticidade dos animais. 

d) interrupção dos movimentos. 

e) dinamicidade do cenário. 

 

2. João e Maria  

Agora eu era herói  

E o meu cavalo só falava inglês  

A noiva do cowboy 

Era você além de outras três  

Eu enfrentava batalhões  

Os alemães e os seus canhões  

Guardava o meu bodoque 

Ensaiava o rock  

Para as matinês (...)  
Chico Buarque de Holanda  

 

Quanto ao tempo verbal, é CORRETO afirmar que, no texto anterior,  

a) 

anterioridade.  

b) o pretérito imperfeito indica um processo concluído num período definido no passado.  

c) o pretérito imperfeito é usado para instaurar um mundo imaginário, próprio do universo infantil.  

d) o conflito entre a marca do presente - - e a do passado - nos verbos - leva à 

intemporalidade.  

e) o pretérito imperfeito é usado para exprimir cortesia.  

 

3.                                                              NÃO HOUVE LEPRA  

Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses 

depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 

dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta 

-me ambos o textos, grego e 

latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o 

triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que 

respondeu. Eis aí mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e 

fui ao teatro. 
Machado de Assis - Dom Casmurro  
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Colocando-

inscrição -se a forma verbal:  

a) era levantado  

b) seria levantado  

c) teria levantado  

d) terão levantado  

e) foi levantado  

 

4. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o 

irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. 

Criado por nossa empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. 
Veja, n. 2 320, 8 maio 2013 (adaptado). 

 

O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou 

serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa 

linguisticamente marcada pelo uso de 

a) conjunção (quando). 

b) adjetivo (irresistível). 

c) verbo no imperativo (descubra). 

d) palavra do campo afetivo (paixão). 

e) expressão sensorial (acariciando). 

 

5.  

 
Leia a seguinte frase elaborada a partir da leitura do 2º quadrinho: E esses ingênuos continuam 

mandando contas em seu nome. 

  

Assinale a alternativa que corresponde à correta reescrita dessa frase na voz passiva. 

a) E esses ingênuos continuarão mandando contas em seu nome. 

b) E contas continuaram sendo mandadas em seu nome pelos ingênuos. 

c) E contas continuam mandando em seu nome por esses ingênuos.  

d) E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1.                                                                     Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquela

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 
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Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados. 
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas 

tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 

d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas 

é manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 

2.                                                                   Aquele bêbado 

- Juro nunca mais beber - e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: - Álcool. O mais ele 

achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou 

um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

- Curou-se 100% do vício - comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu 

féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  
ANDRADE, C.D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

 

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 

porque, ao longo da narrativa, ocorre uma 

a) metaforização do sentido literal do v  

b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 

c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 

 

e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.  

 

3. Aurélia pousara a mão no ombro do marido (...), colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe 

a cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados; era a primeira vez 

que o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se pois o estremecimento que ambos 

sofreram ao mútuo contacto (...). As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se 

arrebatadas no turbilhão.(...) Mas é justamente aí que o está perigo. Esse enlevo inocente da dança 

entrega a mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, 

que ela sem querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e transpassando com as 

tépidas emanações de seu corpo. 
José de Alencar  

ela sem querer está provocando o cavalheiro

obtida é 

 

 

 

 

 

 

4. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de 

Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um 

inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera 

 
BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 
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No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a 

a) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. 

b) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. 

c) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 

d) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. 

e) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. 

 

5.                                YAHOO TENTA COMPRAR AOL E BARRAR AVANÇO DO GOOGLE  

O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo a revista 

Fortune. A compra seria uma tentativa de chamar atenção dos investidores e tirar o foco do Google. 

O Yahoo era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que detém o domínio desse 

mercado.  
O Estado de São Paulo, 30 out. 2006. 

 

Em relação aos verbos destacados no texto, é possível afirmar que 

a) todos estão no modo subjuntivo e, por isso, expressam os fatos como possibilidades.  

b)  

c) untivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como verdades, enquanto os últimos os expressam 

como possibilidades. 

d) 

indicativo; por isso, os primeiros expressam os fatos como ordens, enquanto os últimos os 

expressam como verdades.  

e) 

subjuntivo; por isso, os primeiros expressam os fatos como possibilidades, enquanto o último o 

expressa como verdade.  

 

6. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por 

alguns anos ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as 

regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. 

Fi-lo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, 

 

fato, trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu 

amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do 

 não sabe o que é uma 

-

m não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do 

triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se 

é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. 

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento). 

 

 

a) a supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. 

b) a necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. 

c) a obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia de uma comunicação efetiva. 

d) a importância da variedade culta da língua, para a preservação da identidade cultural de um povo. 

e)  a necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais privados. 

 

7.                                       Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela 

população sul-mato- -grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual 
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retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas migrações ocorridas em seu 

território. 

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia 

crenças, hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias 

primas da própria região e manifesta a criatividade e a identidade do povo sul-mato-grossense por 

meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc. 

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas 

nas cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e 

costumes da região. 
(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-

grosso-dosul.html)  

 

Está na voz passiva o verbo do seguinte fragmento do texto:  

a) É produzido com matérias primas da própria região... 

b) Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas 

migrações...  

c) A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais...  

d) O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, 

evidencia crenças, hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado.  

e) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas...  

 

8.  Examine o texto. 

Não sei quanto tempo durou [o programa] Tia Gladys e seus bichinhos. Acho que era na Excelsior, 

 
(IstoÉ, 14.07.2010.) 

Sobre o emprego dos tempos verbais no fragmento, é possível afirmar que 

a)  

b) 

habitual. 

c)  

d) 

da fala. 

e)  hipotética, duvidosa ou até 

impossível. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

sujeito.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

1. e 

O uso de gerúndio caracteriza ação contínua, de movimento. Logo, configura uma dinamicidade ao 

cenário da narrativa.  

 

2. c 

O pretérito imperfeito representa uma ação ocorrida no passado que não foi completamente 

terminada. Expressa uma ideia de duração e é muito utilizada em fábulas e lendas. 

 

3. e 

o verbo auxiliar precisa ser conjugado no mesmo tempo (pretérito perfeito) e o verbo principal vai para 

uma de suas formas nominais, dando ideia de ação concluída no passado.  

 

4. c 

O modo imperativo pode indicar pedido, apelo ou súplica. Os textos publicitários utilizam esse modo 

para persuadir e envolver o leitor.  

 

5. d 

auxiliar da locução na voz ativa no passado e alterando o verbo principal para  a forma nominal do 

particípio. 

  

Exercícios de casa 
 

1. d 

referência direta ao leitor.  

 

2. a 

 

 

3. e  

 

 

4. c 

Os tempos verbais alternados no pretérito contribuem para expressar fatos do passado, fatos que eram 

contínuos no passado e terminaram também.  

 

5. b 

Os verbos estão no 

possibilidade futura. 

 

6. b 

O amigo do autor sofre com os descuidos linguísticos e, por isso, mandou uma xerox da página do 

dicionário para que o autor entendesse a necessidade de tomar cuidado com a adequação vocabular na 

hora de se comunicar.  
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7. a 

passiva. 

 

8. b 

 

 

Questão Contexto  
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Fernanda Vicente  

 

Monitor: Bruna Saad 

Caroline Tostes 
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Verbos (semânticas dos tempos 

simples e compostos) 

17/19 

Abril 
 

RESUMO   
 

I. Conceito:  

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

       Maria permanece doente. (estado) 

       Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  

O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio 

ou particípio).  

Ex.: Ele vai sair mais tarde.  

       Estou telefonando há tempos. 

       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 

II. Flexões 

São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  

 

a) Pessoa:  

Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 

Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 

Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 

 

b) Número: 

Singular - Ele vai 

Plural - Eles vão 

 

c) Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação 

que pretendemos dar a ele.  

● Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 

● Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 

● Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/Arrume essa bagunça! 

 

d) Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples 

(formados por apenas um verbo) ou compostos 

verbo).  

i. Simples 

i.a) Modo indicativo 

● Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

● Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de 

continuidade, habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

● Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

● Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 

Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

● Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  
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Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

● Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

i.b) Modo subjuntivo 

● Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 

Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

● Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 

para expressar condição e desejo. 

Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

● Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também 

pode expressar possibilidade. 

Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

ii. Compostos 

ii.a) Modo indicativo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  

Ex.: Eu tenho dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  

Ex.: Eu tinha dito.  

● Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  

Ex.: Eu terei dito. 

● Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  

Ex.: Eu teria dito. 

 

ii.b) Modo subjuntivo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 

Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

● Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 

Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 

 

iii. Formas nominais 

● Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 

dos dois casos: 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 

● Infinitivo pessoal: o processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito, ou seja, fala-se da ação por 

ela mesma. 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

● Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 

por um verbo auxiliar.  

Ex.: Estou dirigindo.  

● Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 

Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Um cachorro cor de carvão dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama da 

Praça Vinte e Um de Abril. O sol bate na frente dos degraus cinzentos da escadaria que sobre a 

encosta do morro até a Igreja da Matriz. A ladeira de paralelepípedos curta e íngreme ao lado da 

igreja passa por um galpão de barcos e por uma casa de madeira pré-moldada. Acena para a velhinha 

marrom que toma sol na varanda sentada numa cadeira de praia colorida. O vento nordeste salgado 

tumultua as árvores e as ondas. Nuvens esparramadas avançam em formação do mar para o 

continente como um exército em transe. A ladeira faz uma curva à esquerda passando em frente a um 
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predinho do século dezoito com paredes brancas descascadas e janelas recém-pintadas de azul-

cobalto.  
GALERA, D. Barba ensopada de sangue. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. 

 

A descrição, subjetiva ou objetiva, permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve 

e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição 

subjetiva porque  

a) constrói sequências temporais pelo emprego de expressões adverbiais.  

b) apresenta frases curtas, de ordem direta, com elementos enumerativos.  

c) recorre a substantivos concretos para representar um ambiente estático.  

d) cria uma ambiência própria por meio de nomes e de verbos metaforizados.  

e) prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição. 

 

2. Conjugação  

Eu falo  

tu ouves  

ele cala.  

 

Eu procuro 

tu indagas  

ele esconde.  

 

Eu planto  

tu adubas  

ele colhe.  

 

Eu ajunto  

tu conservas  

ele rouba.  

 

Eu defendo  

tu combates  

ele entrega.  

 

Eu canto  

tu calas  

ele vaia.  

 

Eu escrevo  

tu me lês  

ele apaga.  
-1999. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 157-158  

 

Tradicionalmente são consideradas antônimas palavras cujos significados estão em oposição entre si. 

Considerando-se isso, verifica-  

a) o fato de usar versos curtos, com apenas duas ou três palavras, dificulta a compreensão das 

oposições lexicais e enfraquece a estética do poema.  

b) as oposições de sentido são apresentadas de forma dicotômica no poema, já que as oposições 

ocorrem apenas em agrupamentos bipolares.  

c) as palavras apresentam oposição de sentido de vários modos distintos, de acordo com o texto 

em que ocorrem e com seu contexto de uso.  

d) o uso de três verbos diferentes em cada estrofe do poema tem como meta semântica a 

construção de um significado econômico. 

 

3. Em sua versão benigna, a valorização da malandragem corresponde ao elogio da criatividade 

adaptativa e da predominância da especificidade das circunstâncias e das relações pessoais sobre a 

frieza reducionista e generalizante da lei. Em sua versão maximalista e maligna, porém, a valorização 
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da malandragem equivale à negação dos princípios elementares de justiça, como a igualdade perante 

a lei, e ao descrédito das instituições democráticas.  
(Adaptado de Luiz Eduardo Soares, Uma interpretação do Brasil para contextualizar a violência, em C. A. Messeder Pereira, 

Linguagens da violência. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 23-46.)  

Considerando as posições expressas no texto em relação à valorização da malandragem, é correto 

afirmar que:  

a) 

perante a lei e das instituições democráticas.  

b) -se no texto 

uma relação semântica de equivalência.  

c) O elogio da malandragem reside na valorização da criatividade adaptativa e da sensibilidade em 

contraposição à fria aplicação da lei.  

d) 

valorização da malandragem. 

  

4. 
sentido estático, isto é, signific

Barros empregavam as três formas como equivalentes, e isso não era considerado erro.  

Mais tarde, com a normatização gramatical, decidiu-

rejam a p

continua e, longe de ser mero indício de ignorância, é resquício de um uso ancestral, que na 

oralidade popular tem passado pelas reformas gramaticais.  
Revista da língua Portuguesa, nº114, p.18, abril de 2015 

 

Considerando a exposição feita no texto anterior, é de uso eminentemente popular e contrário às 

normas gramaticais o período: 

a) Aonde eu devo levar as meninas amanhã? 

b) Onde moram aqueles funcionários? 

c) De onde provêm esses andarilhos? 

d) Aonde vc quer chegar com essa argumentação? 

e) Onde vc pensa que vai com esse vaso? 

 

5. Mentiras fazem com que o cérebro se adapte à desonestidade com o tempo  

Estudo diz que a reação emocional negativa de atos desonestos diminui conforme a frequência  

Os seres humanos, ou pelo menos a maioria deles, contam com mecanismos biológicos que 

dificultam os comportamentos desonestos. Quando mentimos, experimentamos vários tipos de 

excitação emocional que fazem com que nos sintamos mal. Essas reações podem ser medidas e são a 

base dos detectores de mentiras. Alguns pesquisadores demonstraram até que é possível derrubar 

com fármacos as barreiras fisiológicas contra a transgressão. Em uma experiência com estudantes, foi 

observado que quando tomavam um medicamento simpaticolítico, que bloqueia os sinais associados 

com o comportamento desonesto, tinham o dobro de probabilidade de enganar outra pessoa 

durante um exame do que aqueles que tomaram placebo.  

Um bom número de análises mostrou que a resposta a um estímulo que provoca uma emoção 

enfraquece com o tempo. A repulsa que pode provocar a violência ou a ilusão da paixão perde 

intensidade quando são experimentadas muitas vezes. Um grupo de pesquisadores da University 

College London comprovou que isso também ocorre com as sensações associadas a burlar as 

normas morais, um fenômeno que poderia explicar como se pode chegar a cometer atos desonestos 

graves a partir de outros que, a princípio, parecem irrelevantes.  

Em um artigo publicado na revista Nature, os autores colocaram à prova os participantes de vários 

experimentos que tinham a oportunidade de mentir para obter benefícios pessoais à custa de outros. 

Os voluntários, 80 pessoas entre 18 e 65 anos, deviam estimar, junto a um companheiro que não 

viam, a quantidade de dinheiro contida em um recipiente. Foram apresentadas várias situações. Na 

primeira, os indivíduos deviam se aproximar ao máximo do valor real para que os dois se 

beneficiassem. Em outras fases do jogo, passar da quantia ou ficar aquém dela era algo que 

beneficiaria o participante às custas de seu companheiro, ou que beneficiaria o companheiro às 

custas do participante ou ainda que beneficiaria um dos dois sem prejuízo para o outro. Com este 
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jogo, os cientistas observaram que as pequenas desonestidades para obter um ganho às custas do 

parceiro aumentavam progressivamente.  

Além disso, parte dos participantes teve sua atividade cerebral medida através de ressonância 

magnética funcional. Assim, foi observado que a resposta da amídala, uma região do cérebro na qual 

se processam as reações emocionais, era mais intensa na primeira vez que os participantes 

enganavam seus companheiros. Essa reação, no entanto, ia se atenuando nas fases posteriores do 

jogo, e os autores eram capazes de prever o nível de desonestidade de um indivíduo a partir da 

redução da atividade na amídala na prova anterior.  

or trás da escalada de 

cometer pequenos atos desonestos, perigos que se observam com frequência em âmbitos que vão 

. Por fim, eles concluem que esse conhecimento 

sobre o funcionamento dessa ladeira escorregadia da desonestidade pode ajudar a melhorar as 

políticas para evitar a corrupção.  
Texto adaptado de: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/24/ciencia/1477320874_. Acesso em: 25 out. 2016. 

 

O que seria correto afirmar com relação aos usos dos tempos verbais no trecho a seguir?  

comprovou que isso também ocorre com 

as sensações associadas a burlar as normas morais, um fenômeno que poderia explicar como se 

pode chegar a cometer atos desonestos graves a partir de outros que, a princípio, parecem 

 

a) o perfeito para indicar a continuidade do estudo dos 

pesquisadores.  

b) 

somente no exato momento em que se fala.  

c) uxiliar no futuro do pretérito para indicar 

incerteza na explicação da assunção de atos desonestos.  

d) 

certeza quanto à frequência de atos desonestos.  

e) A forma ver

momento atual. 

 

6. Estatuto do idoso  

Art. 2 - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.  

Art. 4 - Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou por omissão, será punido na 

forma da lei.  
Disponível em: www.planalto.gov.  

 

Assinale a opção correta sobre as análises apresentadas.  

a) -se- -se o 

 

b) -se como sujeito passivo do 

 

c)  

d) 

obrigatória, devido à regência verbal. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

GRITO  

Quadro que fundou o expressionismo nasceu de um ataque de pânico.  

01. Edvard Munch nasceu em 1863, mesmo  

02. ano em que O piquenique no bosque, de  
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03. Édouard Manet, era exposto no Salão dos  

04. Rejeitados, chamando a atenção para um  

05. movimento que nem nome tinha ainda. Era o  

06. impressionismo, superando séculos de pintura  

07. acadêmica. Os impressionistas deixaram o  

08. realismo para a fotografia e se focaram no que  

09. ela não podia mostrar: as sensações, a parte  

10. subjetiva do que se vê.  

11. Crescendo durante essa revolução, Munch  

12.  que, aliás, também seria fotógrafo  achava a  

13. linguagem dos impressionistas superficial e  

14. científica, discreta demais para expressar o que  

15. sentia. E ele sentia: Munch tinha uma história  

16. familiar trágica: perdeu a mãe e uma irmã na  

17. infância, teve outra irmã que passou a vida em  

18. asilos psiquiátricos. Tornou-se artista sob forte  

19. oposição do pai, que morreria quando Munch  

20. tinha 25 anos e o deixaria na pobreza. O artista 

 21. sempre viveu na boemia, entre bebedeiras,  

22. brigas e romances passageiros, tornando-se  

23. amigo do filósofo niilista Hans Jæger, que  

24. acreditava que o suicídio era a forma máxima  

25. da libertação.  

26. Fruto de suas obsessões, O Grito não foi  

27. seu primeiro quadro, mas o que o tornaria  

28. célebre. A inspiração veio do que parece ter  

29. sido um ataque de pânico, que ele escreveu em  

30. seu diário, pouco mais de um ano antes do  

 caminho com  

32. dois amigos  o sol estava se pondo  quando,  

33. de repente, o sol tornou-se vermelho como o 

34. sangue. Eu parei, sentindo-me exausto, e me  

35. encostei na cerca  havia sangue e línguas de  

36. fogo sobre o fiorde negro e a cidade. Meus  

37. amigos continuaram andando, e eu fiquei lá,  

38. tremendo de ansiedade  e senti um grito  

 

40. Ali nasceria um novo movimento artístico.  

41. O Grito seria a pedra fundadora do  

42. expressionismo, a principal vanguarda alemã 

 43. dos anos 1910 aos 1930. 

 (Aventuras na História) 

 

1. 
seguinte enunciado: 

a) O bêbado, enfurecido, cresceu sobre o dono do bar.  

b) Os negócios de meu pai cresceram, apesar da crise que atingiu o país. 

c) O garrote cresceu, em um ano, o que os outros garrotes crescem em dois.  

d) Observamos, com alegria, que ele crescera com o sofrimento. 

 

 

 

2.  

a) tomar forma, instituir-se.  

b) começar a crescer, a brotar.  

c) gerar-se, ter surgimento, passar a existir.  

d) aparecer, sair. 
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3. as 38-39). Temos 

uma expressão escrita em linguagem figurada que consiste em substituir uma palavra ou expressão 

usada. Via de regra, a linguagem figurada causa surpresa ao leitor/ouvinte.  

 

nós por um dos sentidos, no caso, a audição.  

II. 

diz respeito a coisas análogas, equivalentes, semelhantes.  

apresentaria se fosse usado em um contexto literal, para o qual fossem escolhidos verbos como 

ouvir, escutar.  

 

Está correto o que se diz em  

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) II e III apenas.  

d) I e III apenas. 

 

4.  

 

 
Do ponto de vista da norma culta, é corret  

a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo 

 

b) 

 

c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e 

qualquer verbo não lembrado.  

d) 

um esquecimento. 

 

5. a no internato de cabelos grandes e com uma alma de 

 
(José Lins do Rego, Menino de Engenho. Ed. Moderna Ltda., São Paulo, 1983) 

No texto, o verbo cheirar tem significado de  

a) aspirar  desejar algo 

b) inalar  absorver o cheiro 

c) indagar  questionar algo 

d) parecer  ter características de 

 

6. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm 

lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. 
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Martim se embala docemente; e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro 

pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos afetos; aqui lhe sorri a virgem morena dos 

ardentes amores.  

Iracema recosta-se langue ao punho da rede; seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, 

buscam o estrang

pela serpente, vai declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro.  

José de Alencar, Iracema. 

É correto afirmar que, no texto, o narrador  

a) prioriza a ordem direta da frase, como se pode verificar nos dois primeiros parágrafos do texto.  

b) 

omance Iracema).  

c) recorre à adjetivação de caráter objetivo para tornar a cena mais real.  

d) emprega, a partir do segundo parágrafo, o presente do indicativo, visando dar maior vivacidade 

aos fatos narrados, aproximando-os do leitor.  

e)  

 

7. Complete as frases, empregando os verbos entre parênteses no tempo certo e adequado ao 

contexto, e assinale a alternativa correta. 

  

I Se ele ________ sim ao convite, a diretoria poderia reprogramar o evento. (dizer) 

ll Quando nós __________ a próxima festa de confraternização, contrataremos seus serviços. (fazer) 

lll Se amanhã os perfumes não ______ nessa caixa, teremos que levar alguns na mala. (caber) 

lV Tenho a esperança de que vocês _________ resolver esse problema melhor do que eu. (saber) 

 

a) disse-se - faremos - caberem - saibam 

b) disser - fizéssemos - coubessem - saibam 

c) dissesse - fizermos - couberem - saibam 

d) dizer - fazermos - cabessem - saibam  

 

8.                                                                         Diário alienígena 

  

Continuo sem entender muito bem. Hoje passou por mim um ser de sexo indefinido, que me deixou 

ainda mais confuso. Seu aspecto era muito estranho. Tinha um rosto delicado, um nariz pequeno, os 

lábios bem delineados, mas não muito grossos, formando, no conjunto, o que aqui se chama de 

mulher bonita. Os cabelos, muito escuros e lisos, eram também femininos, compridos, bem tratados 

e lustrosos. Mas, assim que se fechava em ponta a linha do queixo, dava-se a transformação: o 

pescoço, largo e musculoso, era estriado de veias, parecendo inflado a ponto de rebentar. O tronco, 

imenso e forte, abria-se para os lados em braços espetaculares, rígidos, com gigantescos nós de 

músculos sobrepondo-se uns aos outros e formando uma curva um pouco semelhante à que 

encontramos em certos primatas. As pernas eram igualmente brutais, levemente arqueadas devido ao 

volume dos músculos, dando ao andar uma cadência que em tudo se parecia com o dos seres do 

outro sexo. 

  

Já havia visto algumas criaturas um tanto indefinidas por aqui, mas esta me pareceu um exemplo 

extremo. Não pude classificá-la. Aliás, tenho tido grande dificuldade para fazer as classificações. 

Tudo me parece de difícil compreensão. Esse pequeno território que nos serve de amostragem traz 

incoerências que me deixam atônito. Para dizer a verdade, as contradições são muitas, infinitas, não 

tendo havido ainda um registro lógico capaz de explicar tantas coisas de que já lhe falei, como as 

discrepâncias na ocupação do espaço, para dar apenas um exemplo. 

  

Mas a verdade é que, de todos os absurdos a que tenho assistido nesse primeiro contato, nenhum 

me deixou mais espantado do que o seguinte: como civilização razoavelmente evoluída em termos 

tecnológicos, eles parecem ter centrado boa parte de sua pesquisa científica na busca do conforto. 

Inventaram pequenos aparelhos, bastante engenhosos, que lhes facilitam a vida, tornando-os cada 

vez mais ociosos e aos quais dão nomes variados, como automóveis, computadores, celulares, 

controle remoto etc. Tudo parece ter sido inventado com um único objetivo: o de leválos a fazer 

menos esforço físico. Pois muito bem: você acredita que, nas chamadas horas de lazer, eles correm 



 

 
P

o
r.

 

pelas ruas feito loucos, de um lado para o outro, suando em bicas, sem parecer querer chegar a lugar 

algum? E mais: concentram-se também em locais que chamam de academias e lá se dedicam, 

sozinhos ou em grupos, às tarefas mais extenuantes e inúteis, muitas vezes atados a aparelhos de 

tortura, os quais parecem buscar por livre vontade, e não forçados, como já vimos acontecer com 

outros povos bárbaros. Chegam a caminhar sobre esteiras, sem sair do lugar! Não lhe parece o maior 

dos absurdos? 

  

Bem, continuarei observando e tentando entender. Espero estar de volta em breve, na paz de nossa 

querida Andrômeda  e longe deste planeta louco. 

 SEIXAS, H. In: Novos contos mínimos. Disponível em: <http://heloisaseixas.com.br/diario-deum-marciano>. Acesso em: 02 

out. 2016. 

  

Com a finalidade de explorar determinados efeitos de sentido, o título da crônica faz referência ao 

 

a) 

muito escuros e lisos, eram també   

b) a estrutura narrativa, com sequências temporais e predomínio de verbos no passado, como em 

  

c) a identificação dos interlocutores, por meio de vocativos e perguntas retóricas, como em 

  

d) o relato de memórias e de ações do dia a dia do autor, de caráter subjetivo e informal, como em 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 
 

reescrevendo a fala da personagem, empregando outro verbo que permita um entendimento claro a 

respeito das intenções buscadas.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. e 

Há no texto diversos usos de figuras de linguagem que deslocam o relato de uma estrutura objetiva 

para outra subjetiva porque transmite as impressões pessoais do autor.  

 

2. c 

O poema apresentado tem como base a oposição de sentidos. Percebe-se pelas estrofes que as ações 

são complementares entre as duas primeiras pessoas em oposição à ação da terceira pessoa. 

 

3. d 

 

 

4. e  

O  

 

5. c 

As demais alternativas estão incorretas, porque: A  o pretérito perfeito expressa um fato ocorrido em 

momento anterior ao do enunciado e que foi totalmente terminado. B- 

indicativo e indica processo regular ou permanente. D  

frequência de atos desonestos no futuro próximo. E- 

probabilidade e não o uso do presente do indicativo.  

 

6. b 

E

nominal.  

 

Exercícios de casa 
 

1. d 

A alternativa em que o verbo crescer apresenta o mesmo sentido (de crescimento, desenvolvimento 

humano, passagem de anos, envelhecimento) que o texto é a letra D 

 

2. a 

Um movimento artístico surgia e tomava forma para se instituir como escola literária. O verbo tem o 

mesmo sentido em A.  

 

3. a 

O verbo sentir foi usado de forma metafórica de maneira a expressar a sensação de Munch naquele 

momento. Assim o verbo atravessar se justifica pela mesma carga semântica de percepção do som 

agudo que perpassa pelo ar. 

 

4. b 

De acordo com os processos de formação de palavras, tratados pela gramática tradicional, o verbo 
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5. d 

No texto, já uma tentativa de estabelecer semelhança entre alma de anjo e virgindade.  

 

6. d 

o presente do indicativo usado para narrar acontecimentos passados é chamado de presente histórico e 

serve para aproximar o leitor dos fatos narrados. 

 

7. c 

 

 

8. b 

O diário é um gênero textual em que seu autor narra elementos e/ou acontecimentos do seu dia, por 

isso são comuns sequências temporais com verbos no passado. 

 

Questão Contexto  
 

pulgas?.  
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Quí. 
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Balanceamento de equações por 

tentativa e reações redox 

17 

abr 
 

RESUMO   
 

 

Existem alguns métodos modos para se fazer balanceamento de reações, entre eles, o método das tentativas 

(MACHO) é um dos mais utilizados. 

 

Método das tentativas: Consiste em colocar os coeficientes, ao seu modo, até igualar o número de 

átomos dos reagentes (lado esquerdo da seta) com os produtos (lado direito da seta). Podemos adotar uma 

sequência para facilitar a definição dos coeficientes, que chamamos de MACHO: 

 

Metais 

Ametais 

Carbono 

Hidrogênio 

Oxigênio 

Exemplo:    Al(OH)3 + H2SO4 2(SO4)3+ H2O 

 

1. Ajuste o metal (alumínio) 

 

2Al(OH)3 + H2SO4 2(SO4)3 + H2O 

 

2. Ajuste o enxofre (ametal): 

 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 2(SO4)3 + H2O 

 

3. Ajuste o hidrogênio: 

 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 2(SO4)3 + 6H2O 

   2x3=6        2x3=6                         6x2=12 

 

4. Ajuste o oxigênio: 

 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 2(SO4)3 + 6H2O 

2x3=6   +   3x4=12   =   3x4=12   +    6x1=6 

               18                 =                18 

 

Observe que os oxigênios, por conta da ordem de balanço aplicada, se balancearam automaticamente. 

 

Logo a reação balanceada fica: 

 

2Al(OH)3+ 3H2SO4 2(SO4)3 + 6H2O  

 

E seus coeficientes estequiométricos são    2:3:1:6 
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Reações de oxirredução ou redox 

 
Reações de redox, são as que ocorrem com transferência de um ou mais elétrons entre as espécies 

participantes. 

 

2 + H2 

 

Para saber se a reação é de oxirredução basta determinar o nox de cada átomo e verificar se, aos pares, o 

nox muda. 

 

 
 

OBS: O número de elétrons ganhos deverá ser igual ao número de elétrons perdidos. 

 

Oxidação e agente redutor 

 

É o fenômeno da perda de elétrons. A espécie química, ao sofrer oxidação, tende a ceder elétrons, sendo 

considerado o agente redutor da reação. 

 

Redução ou agente oxidante 

 

É o fenômeno do ganho de elétrons. A espécie química, ao sofrer redução, tende a receber elétrons, sendo 

considerada o agente oxidante da reação. 

 

DICA PARA LEMBRAR: 

 

Quem sofre Oxidação Perde elétrons  É agente Redutor  

Quem sofre Redução Ganha elétrons  É agente Oxidante  

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio ou carbono, hidrogênio e 

oxigênio, ao sofrer combustão completa (queima total), produz apenas gás carbônico e água. Encontre 

os coeficientes que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas.  

a) Combustão do propano: 

C3H8 (g) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

b) Combustão do etanol (álcool etílico): 

C2H6O(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v) 

c) Combustão do metanol (álcool metílico): 

CH4O(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

d) Combustão da butanona: 

C4H8O(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v) 

e) Combustão do gás etano: 

C2H6 (v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

f) Combustão do isoctano 

C8H18(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v) 

g) Combustão do propanotriol (glicerina) 

C3H8O3 (v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v) 

 



 

 
Q

u
í.

 

2. Encontre os coeficientes que tornam as equações químicas relacionadas a seguir corretamente 

balanceadas.  

a) H2 (g) + I2 (s)  HI(g)  

b) SO2 (g) + O2 (g)  SO3 (g)  

c) CO(g) + O2 (g)  CO2 (g)  

 

3. Determine os coeficientes que que tornam as reações abaixo balanceadas. 

a) Fe(s) + O2 (g)  Fe2O3 (s)  

b) Pb(s) + HCL(aq)  PbCL 2 (ppt) + H2 (g) 

c) HgSO4 (aq) + AL(s)   AL 2 (SO4 )3 (aq) + Hg(s)  

d) Fe2O3 (s) + AL(s)  AL 2O3 (s) + Fe(s) 

 

4. Indique os coeficientes que tornam balanceadas as equações químicas relacionadas a seguir.  

a) C5H12(l) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

b) C4H8O2 (l) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

c) C6H6 (l) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

d) Mn3O4 (s) + AL(s)  AL 2O3 (s) + Mn(s) 

 

5. Analise as seguintes reações:  

I. 2 HCl + 2 HNO3  2 NO2 + Cl2 + 2 H2O  

II. Cl2 + H2O2  2 HCl + O2  

III. Zn + 2 MnO2  ZnO + Mn2O3  

 

Os agentes oxidantes das reações I, II e III são, respectivamente:  

 

a) HCl; Cl2; Zn  

b) HCl; H2O2; MnO2  

c) HNO3; H2O2; MnO2  

d) HNO3; H2O2; Zn  

e) HNO3; Cl2; MnO2 

 

6. Considere as transformações químicas abaixo:  

I. 3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO  

II. 2 AgNO3 + 2 NaOH  Ag2O + 2 NaNO3 + H2O  

III. CaCO3  CaO  CO2  

 

Ocorre óxido-redução apenas em:  

 

a) I b) II c) III d) I e III  e) II e III 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
   

1. Encontre os coeficientes que tornam as seguintes equações químicas de combustão completa 

corretamente balanceadas.  

a) Combustão da propanona (acetona):  

C3H6O(g) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

b) Combustão do ácido etanoico (ácido acético):  

C2H4O2 (v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

c) Combustão do propanol (álcool propílico):  

C3H8O(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

d) Combustão do etino (acetileno):  

C2H2 (v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v)  

e) Combustão do aldeído fórmico (metanal):  

CH2O(v) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O(v) 
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2. Leia a frase seguinte e transforme-a em uma equação química (balanceada), utilizando símbolos e 

fórmulas:  

reage com 

três moléculas de hidrogênio diatômico, gasoso, produzindo duas moléculas de amônia gasosa, a qual 

 

 

3. 3 ) com ácido muriático (ácido clorídrico, 

HCL), observa- 2 , um dos produtos da 

reação, juntamente com a água, H2O, e o cloreto de cálcio, CaCL2 . Forneça a equação balanceada da 

reação química descrita acima. 

 

4. Em relação ao significado das notações químicas, indique a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma dos 

números das opções escolhidas.  

(01) A notação 2 CO(NH2)2 indica 2 moléculas de uma substância (a ureia), com um total de 16 átomos.  

(02) A notação 5 N indica 5 moléculas de gás nitrogênio.  

(04) A notação 3 O3 indica 9 moléculas de oxigênio.  

(08) A notação 4 H3C(CH2 )5NH3 indica 4 moléculas, cada uma com 16 átomos de hidrogênio, 6 átomos 

de carbono e 1 átomo de nitrogênio, num total de 92 átomos.  

(16) A equação de queima incompleta da grafita: C(s) + O2 (g)  CO(g) representa uma das poucas 

reações em que não ocorre conservação dos átomos.  

(32) A conservação dos átomos é uma lei e ocorre sempre, por isso é necessário balancear as equações 

químicas. 

SOMA: (    ) 

 

5. Em contato com ar úmido, um telhado de cobre é lentamente coberto por uma camada verde de 

CuCO3 , formado pela seqüência de reações representadas pelas equações a seguir:  

 

2 Cu (s) + O2 (g) + 2 H2O (l)  2 Cu(OH)2 (s) (equação 1)  

Cu(OH)2 (s) + CO2 (g)  CuCO3 (s) + H2O (l) (equação 2)  

 

Com relação ao processo global que ocorre, pode-se afirmar:  

a) as duas reações são de óxido-redução.  

b) apenas a reação 1 é de óxido-redução.  

c) apenas a reação 2 é de óxido-redução.  

d) nenhuma das reações é de óxido-redução. 

e) o Cu (s) é o agente oxidante da reação 1. 

 

6. Escolha a alternativa que apresenta a equação da reação em que o átomo de enxofre sofreu 

oxidação.  

a) H2 (g) + S (s)  H2S (g)  

b) 2 HCl (g) + FeS (s)  FeCl2 (s) + H2S (g)  

c) SO3 (g) + Na2O (s)  Na2SO4 (s)  

d) 2 ZnS (s) + 3 O2 (g)  2 ZnO (s) + 2 SO2 (g)  

e) 3 Na2S (s) + 2 FeCl3 (s)  6 NaCl (s) + Fe2S3 (s) 

 

7. Balanceie as equações abaixo: 

a) Ca(OH)2 (aq) + H3PO4 (aq)  Ca3 (PO4 )2 (ppt) + H2O(L)  

b) (NH4 )2SO4 (aq) + CaCL 2 (aq)  CaSO4 (ppt) + NH4CL(aq)  

c) MnO2 (s) + HCL(aq)  MnCL 2 (aq) + H2O(L) + CL2 (g)  

d) NaOH(aq) + CO2 (g)  Na2CO3 (aq) + H2O(L)  

e) H2SO4 (aq) + CaCO3 (s)  CaSO4 (s) + H2O(L) + CO2 (g) 
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8. As reações químicas de oxi-redução, basicamente, são constituídas de espécies que podem perder e 

receber elétrons simultaneamente.  

Na reação  

K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4  K2SO4 + Cr2 (SO4 )3 + Na2SO4 + H2O + CO2  

 

qual é o agente redutor?  

a) K2Cr2O7  

b) Na2C2O4  

c) H2SO4  

d) K2SO4  

e) Cr2 (SO4 )3 

 

9. Nas transformações indicadas abaixo, e que não estão equacionadas, quais as etapas em que o ferro 

sofreu oxidação?  

Fe  FeS  FeSO4  Fe2(SO4 )3  Fe2O3 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 

 
 

A ferrugem é o resultado da oxidação do ferro. Este metal em contato com o oxigênio presente na 

água e no ar se oxida e desta reação surge a ferrugem que deteriora pouco a pouco o material original. 

  

Fe + O2 + H2 2 

 

Com base no processo de formação da ferrugem descrito no texto e a equação acima, indique as 

substâncias que sofrem redução e oxidação, assim como sua equação balanceada.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a) 1 C3H8 (g) + 5 O2 (g)  3 CO2 (g) + 4 H2O(v)  

b) 1 C2H6O(v) + 3 O2 (g)  2 CO2 (g) + 3 H2O(v)  

c) 2 CH4O(v) + 3 O2 (g)  2 CO2 (g) + 4 H2O(v)  

d) 2 C4H8O(v) + 11 O2 (g)  8 CO2 (g) + 8 H2O(v)  

e) 2 C2H6 (v) + 7 O2 (g)  CO2 (g) + 6 H2O(v)  

f) 2 C8H18(v) + 25 O2 (g)  16 CO2 (g) + 18 H2O(v)  

g) 2C3H8O3 (v) + 7 O2 (g)  6 CO2 (g) + 8 H2O(v) 

 

2. a) 1 H2 (g) + 1 I2 (s)  2 HI(g)  

b) 2 SO2 (g) + 1 O2 (g)  2 SO3 (g)  

c) 2 CO(g) + 1 O2 (g)  2 CO2 (g) 

 

3. a) 4 Fe(s) + 3 O2 (g)  2 Fe2O3 (s)  

b) 1 Pb(s) + 2 HCL(aq)  1 PbCL 2 (ppt) + 1 H2 (g)  

c) 3 HgSO4 (aq)+ 2 AL(s)  1 AL2(SO4 ) 3 (aq) + 3 Hg(s)  

d) 1 Fe2O3 (s) + 2 AL(s)  1 AL 2O3 (s) + 2 Fe(s) 

 

4. a) C5H12(L) + 8 O2 (g)  5 CO2 (g) + 6 H2O(v)  

b) C4H8O2 (L) + 5 O2 (g)  4 CO2 (g) + 4 H2O(v)  

c) C6H6 (L) + 15/2 O2 (g)  6 CO2 (g) + 3 H2O(v)  

d) 3Mn3O4 (s) + 8 AL(s)  4 AL2O3 (s) + 9 Mn(s) 

 

5. e 

I -  HNO3  NO2   

 NOX do N varia de +5 para +4 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

II  Cl2  HCl 

 NOX do Cl varia de 0 para -1 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

III  MnO2  Mn2O3 

 NOX do Mn varia de +4 para +3 (Sofre redução, logo é agente oxidante) 

 

6. a 

NO2    HNO3 

NOX do N varia de +5 para +4  

NO2    NO 

NOX do N varia de +5 para +2 

 

Exercícios de casa 

 

1. a) 1 C3H6O(g) + 4 O2 (g)  3 CO2 (g) + 3 H2O(v)  

b) 1 C2H4O2 (v) + 2 O2 (g)  2 CO2 (g) + 2 H2O(v)  

c) 2 C3H8O(v) + 9 O2 (g)  6 CO2 (g) + 8 H2O(v)  

d) 2 C2H2 (v) + 5 O2 (g)  4 CO2 (g) + 2 H2O(v)  

e) 1 CH2O(v) + 1 O2 (g)  1 CO2 (g) + 1 H2O(v) 

 

2. 1 N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g) 

 

3. 1 CaCO3 (s) + 2 HCL(aq)  1 CO2 (g) + 1 H2O(L) + 1 CaCL 2 (s) 
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4. Resposta: 41. Corretos: 01, 08 e 32.  

 

Item 02: errado, porque a notação 5 N indica 5 átomos de nitrogênio.  

Item 04: errado, a notação 3 O3 indica 3 moléculas de gás ozônio.  

Item 16: errado, a reação não está balanceada; em qualquer reação química ocorre a conservação dos 

átomos. O correto seria: 2 C(s) + 1 O2 (g)  2 CO(g) 

 

5. b 

Na equação 1, o cobre varia seu NOX de 0 para +2, e o oxigênio varia seu NOX de 0 para -2. 

Na equação 2 não ocorre óxido-redução. 

 

6. d 

Nessa reação o  zinco varia seu NOX de -2 para +4, logo sofre uma oxidação. 

 

7. a) 3Ca(OH)2 (aq) + 2H3PO4 (aq)  Ca3(PO4 )2 (ppt)  + 6H2O(L)  

b) (NH4 )2SO4 (aq) + CaCL2 (aq)  CaSO4 (ppt) + 2NH4CL  

c) MnO2 (s) + 4HCL(aq)  MnCL2 (aq) + 2H2O(L)  + CL2 (g)  

d) 2NaOH(aq) + CO2 (g)  Na2CO3 (aq) + H2O(L)  

e) H2 SO4 (aq) + CaCO3 (s)  CaSO4 (s) + H2O(L)  + CO2 (g) 

 

8. b 

O Carbono sofre uma oxidação variando seu NOX de +3 para +4, logo o oxalato de sódio é o agente 

redutor. 

 

9. O ferro oxidou-se nas etapas I e III. 

 

Questão Contexto 

 

2Fe + O2 + 2H2 2  

Oxidação = Fe 

Redução = O2 
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Reações Químicas 
17 

abr 
 

 

RESUMO   
 

 

As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamados reagentes, 

em outras substâncias, chamadas produtos.  
 

Na química inorgânica podemos classificar as reações em quatro tipos diferentes: 

 
a) Adição ou síntese 

 
As reações de adição ou síntese são aquelas onde substâncias se juntam formando uma única substância. 

 

R1 + R2 + Rn  

 
- Síntese total  

 Somente substâncias simples no reagente. 

Ex.: 

C + O2  CO2 

S + O2 + H2  H2SO4 

 

-  Síntese parcial 

Pelo menos uma substância composta nos reagentes. 

Ex.: 

SO2 + ½ O2  SO3 

CaO + H2O  Ca(OH)2 

 

b) Decomposição ou análise 

 

As reações de decomposição ou análise são aquelas onde uma substância dá origem a duas ou mais 

substâncias. 

 

P1 + P2 + Pn 

 

Ex.: 

CaCO3 +   CaO + CO2    Pirólise 

H2O  H2 + O2    Eletrólise 

2 Ag2O  4Ag + O2                 Fotólise 

 

c) Simples troca ou deslocamento 

 

As reações de simples troca ou deslocamento são aquelas onde existe a substituição do cátion ou do ânion 

de uma substância por um novo cátion ou ânion derivado de uma substância simples. 

 

Deslocamento do cátion: AB + C  CB + A Deslocamento do ânion: AB + D  

 

Ex.: 

- Deslocamento do cátion: 

 

Ocorre: CuCl2 + Zn ZnCl2 + Cu 
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O Zn é mais reativo que o Cu, portanto, consegue substituí-lo no CuCl2. 

 

Não ocorre: KBr + Hg  X 

O Hg é menos reativo que o K, portanto, não consegue substituí-lo no KBr. 

 

Tabela de reatividade dos metais: 

 
 

- Deslocamento do ânion: 

 

Ocorre: 2 KBr + Cl2  KCl + Br2 

O Cl é mais reativo que o Br, portanto, consegue substituí-lo no KBr. 

 

Não ocorre: 2NaCl + I2  X 

O I é menos reativo que o Cl, portanto, não consegue substituí-lo no NaCl. 

 

Tabela de reatividade dos ametais: 

 
 

d) Dupla troca ou permutação 

 

As reações de dupla troca ou permutação são aquelas que ocorrem entre substâncias compostas, havendo 

uma troca de espécies químicas que resulta na formação de novas substâncias compostas. 

  

AB + CD  

Ex.: 

AgBr + Al2S3 3 + Ag2S 

 

O cátion Ag+ do AgBr se liga ao ânion S-2 do Al2S3, e o cátion Al+3 do Al2S3 se liga ao Br- do AgBr. 

 

Obs.: Condições para ocorrência das reações de dupla troca  

 

Formação de eletrólitos fracos 

 

Na2S + H2SO4 2S (eletrólito fraco) + Na2SO4 

 

Formação de gás 

 

CaCO3 + HCl H2O + CO2(gás) + CaCl2 

 

Formação de precipitado 

 

AgNO3 - sólido) + NaNO3 
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Tabela de solubilidade: 

 

 

 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Os portugueses tiveram grande influência em nossa cultura e hábitos alimentares. Foram eles que 

trouxeram o pão, produzido a base de cereais, como o trigo, a aveia e a cevada. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASILIA. A contribuição dos portugueses. ATAN/DAB/SPS/MS. 

 
Para fazer a massa de pães e bolos aumentarem de volume, e comum o uso de algumas substâncias 

químicas: 

 
I.  O bromato de potássio era comumente utilizado no preparo do pão francês; no entanto, nos dias 

atuais, essa substância está proibida mesmo em pequenas quantidades. O bromato de potássio era 

utilizado para proporcionar um aumento de volume no produto final devido a formação de 

O2  conforme a reação 

 
II.  A adição de fermentos, como o bicarbonato de sódio no preparo de bolos, é utilizada desde a 

antiguidade até os dias atuais e resulta no crescimento da massa e na maciez do bolo. O bicarbonato 

de sódio, devido à liberação de gás carbônico, é utilizado para expandir a massa e deixá-la fofa, 

conforme a reação 

 
Sobre essas reações, é correto afirmar que  
a) a primeira é de síntese e a segunda é de deslocamento.    
b) a primeira é de decomposição e a segunda é de deslocamento.    
c) a primeira é de síntese e a segunda é de decomposição.    
d) as duas são de decomposição.    
e) as duas são de síntese, pois formam O2 e CO2 respectivamente.    

   

2. Na produção de eletricidade, são, algumas vezes, usados geradores a óleo. Quando o óleo queima, 

produz SO2 que deve ser eliminado antes de ser emitido ao ar, pois é formador de chuva ácida. Um dos 

métodos para a sua eliminação usa o calcário, produzindo sulfito de cálcio que, posteriormente, é 

removido por precipitação eletrostática.  
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As reações envolvidas na eliminação do SO2 são:  

 
 
As reações 1 e 2 denominam-se, respectivamente, reações de   
a) deslocamento e análise.     
b) deslocamento e síntese.     
c) síntese e análise.     
d) análise e síntese.     
e) síntese e deslocamento.     

  

3. Dadas as equações químicas abaixo, responda à(s) questão(ões): 

 
 

Quais os tipos de reações, respectivamente, que ocorrem nas equações I, II e III?    
a) Aeração, hidrogenação e sulfonação.     
b) Hidrólise, cloração e oxirredução.     
c) Combustão, neutralização e decomposição.     
d) Dupla troca, ácido-base e combustão.     
e) Neutralização, dupla troca e oxirredução.     

   

4. O quadro a seguir relaciona ordem, equação química e onde as mesmas ocorrem: 

 
 

As equações químicas I, II, III e IV correspondem, nessa ordem, aos seguintes tipos de reação:  
a) I-síntese; II-análise; III-deslocamento e IV-dupla troca.    
b) I-dupla troca; II-síntese; III-deslocamento e IV-análise.    
c) I-análise; II-síntese; III-deslocamento e IV-dupla troca.    
d) I-síntese; II-análise; III-dupla troca e IV-deslocamento.    
e) I-deslocamento; II-análise; III-síntese e IV-dupla troca.    

  

5. Texto I 
As primeiras teorias para a composição da matéria 
 

Historicamente, a humanidade buscou explicações para entender de que as coisas são feitas. Alguns 

séculos a.C, surgem na Grécia as primeiras especulações de que se tem registro. Demócrito e Leucipo 

acreditavam que tudo era feito de minúsculas partículas indivisíveis (átomos). Competindo com essa 

ideia, aparece a teoria dos quatro elementos, que sugeria que todo material seria constituído pela 

combinação de água, ar, fogo e terra. Dada a influencia política e filosófica de importantes 

simpatizantes desta teoria, entre eles Aristóteles de Estagira, esta se impôs até o século XVIII d.C. No 

entanto, nesse século, compreender a queima de alguns materiais se tornara essencial para o 

desenvolvimento da indústria da época. Assim, surge entre os alquimistas (os precursores dos químicos 

modernos) uma teoria errônea que afirmava que os materiais que queimam são ricos em um 

componente chamado flogiston. Apesar do flogiston não existir, segundo a visão química atual, ele foi 
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um passo para a queda da teoria dos quatro elementos. Para os defensores do flogiston, a madeira 

queima perdendo flogiston, por isso fica mais leve, resultando em cinzas, que não queimam.  

 
Texto II: 
A queda das teorias dos quatro elementos e do flogiston 

 
Grandes passos para ampliação do entendimento humano sobre a constituição da matéria foram dados 

por Henry Cavendish, Joseph Priestley e Antoine Lavoisier. Cavendish fez uma experiência adicionando 

zinco metálico em ácido. Atento, percebeu a formação de bolhas de gás. Ao atear fogo nesse gás, 

Cavendish observou que ele era extremamente inflamável. Entretanto, influenciado pela teoria do 

flogiston, Cavendish não sabia que tinha isolado o mais simples dos elementos, o hidrogênio. Ele 

acreditava que tinha finalmente isolado o tal flogiston. Por sua vez, Priestley aqueceu óxido de 

mercúrio de tal forma a obter mercúrio metálico, quando observou a formação de um novo gás. Ele 

tentou asfixiar dois ratinhos com esse gás, mas percebeu que eles ficavam mais espertos que antes, 

Então, ele mesmo experimentou o gás e ficou maravilhado. Certamente, ele não imaginava que tinha 

conseguido isolar um dos gases mais importantes para os seres vivos, o oxigênio.  
Numa cartada genial, Lavoisier utilizou balanças muito precisas para medir as variações de peso nos 

experimentos de Priestley. De forma inusitada, mediu também a reação inversa. Desses e de outros 

experimentos, ele percebeu que a massa perdida quando um óxido se transformava em metal era a 

mesma que se acrescentava quando o metal se convertia em óxido novamente. Assim, Lavoisier nos 

convenceu de que o flogiston não existia e a combustão se devia à adição de um dos componentes do 

ar aos materiais que queimam. Aplicando isto à queima do gás de Cavendish, Lavoisier chega à 

conclusão que a água não é um elemento, mas, sim, um composto, formado pelos gases de Cavendish 

e Priestley. Assim caíam as teorias do flogiston e dos quatro elementos.   

 
Os tipos de reações químicas que ocorrem nos experimentos de Cavendich (obtenção do gás 

hidrogênio); Priestley (obtenção do gás oxigênio); e Lavoisier (obtenção da água a partir da combustão 

do gás hidrogênio), respectivamente, são:   
a) Dupla troca, decomposição e adição.     
b) Decomposição, adição e simples troca.     
c) Simples troca, adição e decomposição.     
d) Simples troca, decomposição e adição.     
e) Adição, decomposição e adição.    

 

6. Quando se adicionam HNO3 a NaOH, a temperatura do sistema eleva-se. Pode-se concluir que a reação 

ocorrida é 

a) de deslocamento ou simples troca com liberação de calor.  

b) de dupla troca com absorção de calor.  

c) de dupla troca com liberação de calor.  

d) de adição com absorção de calor.  

e) de decomposição com liberação de calor. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. I. 2 NO2  N2O4    

II. (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4 H2O 

III. Zn + CuSO4   ZnSO4 + Cu 

IV. Na2CO3   2O + CO2 

 

As reações I, II, III e IV, acima representadas, são classificadas, respectivamente, como:  

a) síntese, análise, dupla-troca e simples-troca.     

b) análise, adição, dupla-troca e simples-troca.     

c) síntese, análise, dupla-troca e decomposição.    

d) adição, decomposição, deslocamento e dupla-troca.     

e) análise, decomposição, deslocamento e dupla-troca.    
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2. 1  Amiga Helena Sangirardi 

  Conforme um dia eu prometi 

  Onde, confesso que esqueci 

  E embora - perdoe - tão tarde 

 

5  (Melhor do que nunca!) este poeta 

 Segundo manda a boa ética 

 Envia-lhe a receita (poética) 

 De sua feijoada completa 

 

 Em atenção ao adiantado 

10 Da hora em que abrimos o olho 

 O feijão deve, já catado 

 Nos esperar, feliz, de molho. 

 (...) 

 

 Só na última cozedura 

 Para levar à mesa, deixa-se 

15 Cair um pouco de gordura 

 Da linguiça na iguaria - e mexa-se. 

 

 Que prazer mais um corpo pede 

 Após comido um tal feijão? 

 - Evidentemente uma rede 

20 E um gato pra passar a mão... 

 

 Dever cumprido. Nunca é vã 

 A palavra de um poeta... - jamais! 

 Abraça-a, em Brillat-Savarin 

 O seu Vinícius de Moraes. 
(Feijoada à minha moda, de Vinícius de Moraes.)   

 
Após a feijoada, além da "rede e um gato pra passar a mão", muitos apelam para um antiácido, como 

 

3  2CO3 

(2) H2CO3  H2O + CO2 

 

As reações (1) e (2) classificam-se, respectivamente, como:  

a) dupla troca - síntese.    

b) simples troca - síntese.    

c) dupla troca - decomposição.    

d) síntese - simples troca.    

e) síntese - decomposição.    

   

3. Observe as equações a seguir: 

I - 3   2 

II - 2 NO2  N2O4 

III - Na2CO3  2 2O + CO2 

IV - 2 Mg + 2 AgNO3  Mg(NO3)2 + 2 Ag 

 

Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a sequência das reações de síntese, análise, 

simples troca e dupla troca:  

a) II, I, IV, III    

b) I, II, III, IV    

c) IV, I, II, III    

d) II, I, III, IV   

e) III, IV, I, II 

   



 

 
Q

u
í.

 

4. As reações químicas podem ser classificadas de acordo com as suas especificidades. 

3(s) 2(g) 

3(aq) + 3 KSCN(aq) Fe(SCN)3  

III) Na(s) + H2  NaOH(aq) + 1/2 H2(g) 

IV) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 

2 3(aq)  4 2(aq) 

 

A respeito das equações, numeradas de I a V, está correto afirmar que a reação:  

a) I é de síntese ou adição.    

b) II é de oxirredução.    

c) III é de simples troca ou deslocamento.    

d) IV é de análise ou decomposição.    

e) V é de dupla troca.    

   

5. Fazendo-se a classificação das reações abaixo: 

(I) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 

(II) Cu(OH)2  CuO + H2O 

(III) Zn + 2AgNO3  2Ag + Zn(NO3)2 

(IV) NH3 + HCl  NH4Cl 

 

A ordem correta é:  

a) Decomposição, simples troca, dupla troca, adição.    

b) Dupla troca, adição, simples troca, análise.    

c) Dupla troca, análise, deslocamento, síntese.    

d) Deslocamento, análise, dupla troca, adição.    

e) Dupla troca, decomposição, síntese, simples troca.    

   

6. Para que a água possa ser consumida pela população, precisa passar por um processo que elimina 

todos os seus poluentes. O tratamento da água se faz em duas fases: tratamento primário (os poluentes 

são eliminados por processos físicos) e tratamento secundário (os poluentes são eliminados por 

processos químicos). No tratamento secundário, existe uma fase denominada coagulação ou 

floculação representada pela equação: 

 
Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2  2Al(OH)3 + 3CaSO4 

 

e, uma outra, a da desinfecção, que se dá por adição de hipoclorito de sódio (NaClO). 

Identifique a opção que apresenta uma afirmativa correta em relação ao tratamento da água por 

processos químicos:  

a) a fase de coagulação é representada por uma reação de dupla troca;    

b) o hipoclorito de sódio (NaClO) é um sal orgânico;    

c) a fase de coagulação é representada por uma reação de desproporcionamento;    

d) o sulfato de cálcio (CaSO4) é um sal básico;    

e) o Ca(OH)2 é uma monobase.    

   

7. Nas cinco equações químicas enumeradas abaixo, estão representadas reações de simples troca, 

também chamadas reações de deslocamento: 

1) Fe(s) + 2 AgNO3(aq)  Fe(NO3)2(aq) + 2 Ag(s) 

2) 3 Ni(s) + 2 AlCl3(aq)  3 NiCl2(aq) + 2 Al(s) 

3) Zn(s) + 2 HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 

4) Sn(s) + 2 Cu(NO3)2(aq)  Sn(NO3)4(aq) + 2 Cu(s) 

5) 2 Au(s) + MgCl2(aq)  2 AuCl(aq) + Mg(s) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

Analisando essas equações, com base na ordem decrescente de reatividades (eletropositividades) 

mostrada a seguir, Mg > Al > Zn > Fe > Ni > H > Sn > Cu > Ag > Au , pode-se prever que devem ocorrer 

espontaneamente apenas as reações de número  

a) 3, 4 e 5.    

b) 2, 3 e 5.    

c) 1, 2 e 3.    

d) 1, 3 e 4.    

e) 2, 4 e 5 

   

8. Abaixo são fornecidos os resultados das reações entre metais e sais. 

 

 
 

De acordo com as reações acima equacionadas, a ordem decrescente de reatividade dos metais 

envolvidos em questão é:  

a) Al, Fe e Ag.    

b) Ag, Fe e Al     

c) Fe, Al e Ag.    

d) Ag, Al e Fe.    

e) Al, Ag e Fe.   

 

9. Considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna I, faça associação com os 

dados da coluna II, de acordo com a classificação correta: 

 

 
 

a) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - III  

b) 1 - II; 2 - I; 3 - IV; 4 - III  

c) 1 - I; 2 - II; 3 - III; 4 - IV  

d) 1 - I; 2 - III; 3 - II; 4 - IV  

e) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Certos alunos estavam em um laboratório de química quando o professor pediu 

que, com cuidado, colocassem para reagir o hidróxido de cálcio com o ácido 

sulfúrico. Após certo tempo de reação o professor pediu para cada aluno 

representar a reação e classifica-la. Como seria a resposta certa para esta 

questão? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

 

  
Uma única substância dando origem á 2 ou mais: reação de análise ou decomposição 

 

2. d 

 
Na primeira reação temo a análise ou decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido 

de carbono 

Na segunda reação tem a adição de dióxido de enxofre ao óxido de cálcio formando o sulfito de cálcio. 

 

3. c 

Combustão do metano 

Neutralização, reação de um ácido e uma base dando origem a sal e água 

Decomposição do CaCO3  em CaO e  CO2 
 

4. b 

I-    dupla troca troca de cátions e ânions entre as substâncias 

II-   síntese duas ou mais substâncias dando origem a uma única 

III-  deslocamento substância simples  + composta dando origem em um substância simples diferente e 

uma composta diferente 

IV-  análise, ou decomposição, uma única substância dando origem a duas ou mais. 
 

5. d 

Simples troca: quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova 

substância simples e outra composta. 

Decomposição: Uma substância dando origem a duas ou mais. 

Adição: Quando duas ou mais substâncias originam um único produto 

 

6. c 

HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O  - Reação de dupla troca, e como o enunciado disse que houve elevação 

na temperatura do meio essa reação liberará calor. 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

I. 2 NO2  N2O4 -  Duas ou mais substâncias dando origem à uma única 

II. (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4 H2O  Uma única substância dando origem à duas ou mais 

III. Zn + CuSO4   ZnSO4 + Cu  Simples troca ou deslocamento 

IV. Na2CO3   2O + CO2  - Dupla troca 

 

2. c 

dupla troca e decomposição.    
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3. a 

I - 3   2  - Análise 

II - 2 NO2  N2O4  - Síntese 

III - Na2CO3  2O + CO2  - Simples troca 

IV - 2 Mg + 2 AgNO3  Mg(NO3)2 + 2 Ag  - Dupla troca 

 

4. c 

3(s) 2(g)   Análise ou decomposição 

 

3(aq) + 3 KSCN(aq) Fe(SCN)3  Dupla troca 

 

III) Na(s) + H2  NaOH(aq) + 1/2 H2(g)  Simples troca ou deslocamento 

 

IV) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)  - Síntese ou adição 

 

2 3(aq)  4 2(aq) - Deslocamento 

 

5. c 

(I) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4  - Dupla troca 

(II) Cu(OH)2  CuO + H2O - Análise 

(III) Zn + 2AgNO3  2Ag + Zn(NO3)2 - Deslocamento 

(IV) NH3 + HCl  NH4Cl - Síntese 

 

6. a 

Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2  2Al(OH)3 + 3CaSO4 

Dupla troca 

 

7. d 

Ocorre reação  

1) Fe(s) + 2 AgNO3(aq)  Fe(NO3)2(aq) + 2 Ag(s) 

3) Zn(s) + 2 HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 

4) Sn(s) + 2 Cu(NO3)2(aq)  Sn(NO3)4(aq) + 2 Cu(s) 

 

8. a 

Reatividade: Al > Fe > Ag.    

 

9. b 

 

 

Questão Contexto 

 

Ca(OH)2 + H2SO4  CaSO4 + H2O  - Reação de dupla troca 
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Métodos de raciocínio: dialética e 

falhas na argumentação  
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RESUMO   
 

 

Na última aula, falamos um pouco sobre os métodos de dedução e indução. De fato, precisamos de 

maneiras de organizar o raciocínio, de forma que a redação do vestibular fique bem clara, objetiva. Os 

métodos de raciocínio são, então, uma fonte de construção de pensamento muito valiosa para o nosso 

trabalho na escrita. Porém, nem sempre podemos organizar as ideias apenas por métodos com premissas e 

evidências. Assim, abordaremos neste material o método dialético para maior ênfase nas construções 

textuais. 

  

A dialética e o princípio de não-contradição das afirmações 

  
A palavra dialética deriva de aptidão para falar de dualidades, ou seja, contradições. 

Diferentemente da indução e da dedução, a dialética não se baseia em evidências ou premissas, mas em 

três elementos muito importantes: a tese, a antítese, elemento oposto, contraditório, e a síntese, momento 

em que se associa as duas afirmações de forma que se possa falar da contradição.  

 

O raciocínio dialético funciona como uma evolução da lógica dos raciocínios indutivo e dedutivo. 

Aristóteles, quando construiu o raciocínio indutivo apresentado anteriormente, criou um princípio de não-

contradição das afirmações, ou seja, para o filósofo, só se poderia chegar a uma conclusão de ordem 

lógica se as afirmações não fossem contraditórias.  

 

Exemplo: se alguém diz que uma casa é amarela e não é amarela ao mesmo tempo, a única 

conclusão possível é que esse objeto não existe. Dito de outro modo, seria considerada uma falha do 

raciocínio a afirmação e a negação de um mesmo elemento. 

 

Em um tema de redação em que se pergunte se as adaptações de clássicos no Brasil são válidas ou 

não, é muito comum encontrar benefícios e prejuízos na sua aplicação. Assim, encontrarmos opiniões 

favoráveis e contrárias à proposta. Percebe-se, então, que certas coisas/situações/objetos, às vezes, 

podem ser e não ser ao mesmo tempo. Dessa forma, a dedução, a indução e a não-contradição se tornam 

limitantes do raciocínio humano, sendo necessário o método dialético. Vamos ver um exemplo? O tema é 

 

  

É fácil perceber que os efeitos negativos da televisão nascem na difusão de valores como o 

individualismo e a violência, veiculados por imagens a que estão submetidas muitas pessoas sem senso 

crítico. Paradoxalmente, esse mesmo meio de comunicação de massa permite um contato com o mundo 

distante, permitindo ao público ter acesso ao poder da informação. Na verdade, a discussão sobre a 

influência da TV só fará sentido se for considerado o uso que cada telespectador faz do veículo, o que 

depende de sua formação prévia, e não do que é reproduzido. 

  

Note que o tema trata de dois lados da discussão acerca da influência da televisão na sociedade. 

Por um lado, podemos identificar a difusão de valores negativos, que podem ser prejudiciais (tese). 

Entretanto, há também um lado positivo que precisa ser levado em conta (antítese). Dessa forma, a 

discussão se desloca, um impasse é superado: o debate, aqui, não é sobre o que é veiculado nesse meio, 

mas sobre o uso que se faz dele (síntese).  
  

Vantagens e desvantagens do raciocínio dialético 
  

Como vantagens do uso do método dialético, podemos destacar, então, superação de um impasse 

argumentativo e o aprofundamento do argumento, que vai além da discussão míope dos benefícios e 

prejuízos de alguma coisa, por exemplo. Isso mostra que o aluno sabe trabalhar bem os dois lados de uma 
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discussão, o que é muito bem visto pelas bancas de vestibular. Por outro lado, a desvantagem é a 

dificuldade de construção da síntese, de forma que, se inadequada ou ineficaz, o aluno tende a não tomar 

um posicionamento. A fim de evitar tal problema, falaremos de dois tipos de síntese que podem te ajudar a 

não ter problemas e superar esse impasse. 

  

A síntese conciliadora 
  

O primeiro tipo de síntese é a conciliadora que, como o próprio nome diz, traz harmonia, 

associação aos elementos que, a princípio, são contraditórios. Na discussão da TV, podemos, por exemplo, 

concluir que tudo depende do veículo e do programa em questão, afinal, a TV é um meio com múltiplos 

usos, alguns positivos, outros negativos. Esse seria um exemplo de síntese conciliadora, na qual 

esclarecemos os termos, mostrando que, de certa forma, não há uma contradição no que está sendo 

o que fica muito claro no parágrafo que vimos anteriormente sobre o mesmo tema. 
  

A síntese reafirmadora 
 

Já a síntese reafirmadora, o segundo tipo, reafirma a tese apresentada, desbancando o argumento 

antitético. Dessa forma, apresenta- se um argumento, tenta-se contestar tal argumento com a antítese e, 

por fim, usa-se a síntese para reafirmar e convencer o leitor da invalidez da antítese. Vejamos o exemplo 

abaixo: 

  

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o investimento em educação é fundamental para o nosso 

pa

para o sucesso está na escolha de bons administradores como governantes. Os defensores dessa ideia 

parecem se esquecer de que, por mais capacitada que seja a autoridade governante, o verdadeiro 

desenvolvimento só ocorrerá com indivíduos realmente qualificados em todos os setores. Esse ideal 

somente a educação de qualidade permitiria atingir.  

  

No exemplo, podemos perceber facilmente os três elementos do raciocínio: 

  

Tese: O investimento em educação é fundamental para o nosso país, pois constitui a principal base para o 

desenvolvimento. 

Antítese: Não é a educação, mas a escolha de bons administradores como governantes que permite o 

desenvolvimento. 

Síntese (reafirmadora): Ainda que o governante seja competente, o verdadeiro desenvolvimento só virá de 

indivíduos qualificados em todos os setores  o que só pode ser atingido com boa educação. 

  

A síntese reafirmadora, então, anula o argumento antitético e reforça a tese, ou seja, o ponto de 

vista do autor do texto. 

  

Falhas possíveis nos métodos 
  

Todo raciocínio pode apresentar falhas, apesar de não ser necessariamente algo pré-estabelecido a 

ocorrer, é necessário disponibilizar atenção ao seu conteúdo. Conheceremos, então, dois tipos: a falácia e 

o sofisma. 

 

As falácias são raciocínios aparentemente válidos, verdadeiros, mas que apresentam um certo 

desvio. Veja o exemplo: 

  

Premissa Maior: Todos os alunos são inteligentes. 

Premissa Menor: Ora, Bernardo é um aluno. 

Conclusão: Logo, Bernardo é inteligente. 

  

No caso apresentado, percebe-se, claramente, que uma das premissas - a maior - está errada, não é 

verdadeira. Quando uma das etapas do raciocínio não tem validade, mas, mesmo assim, a conclusão parece 

fazer sentido, reconhecemos uma falácia. 
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raciocínio, parecem até dar origem a uma conclusão válida. Entretanto, não passam de falácias. 

Os sofismas, por sua vez, são falácias construídas de modo consciente, buscando, de alguma 

forma, um proveito. Um exemplo muito claro disso está no chamado argumentum ad hominem, quando, 

em uma discussão, alguém cria um desvio do conteúdo e critica, diretamente, o interlocutor. Se o autor A 

afirma X e o outro indivíduo encontra uma característica considerada negativa nesse A, logo, a proposição 

X é considerada falsa.  

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  

Ler e crescer 

      

Com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, 

constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo, a produção textual vem se 

ampliando ao longo da história. As conquistas tecnológicas e a democratização da educação trazem 

a esse acervo uma multiplicação exponencial, que começa a afligir homens e mulheres de várias 

formas. Com a angústia do excesso. A inquietação com os limites da leitura. A sensação de hoje ser 

impossível abarcar a totalidade do conhecimento e da experiência (ingênuo sonho de outras épocas). 

A preocupação com a abundância da produção e a impossibilidade de seu consumo total por meio 

de um indivíduo. O medo da perda. A aflição de se querer hierarquizar ou organizar esse material. 

Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais. 

Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e necessitamos que ela cresça. 

Precisa crescer muito mais. Assim, multiplicamos campanhas de leitura e projetos de fomento do 

livro. Mas sabemos que, com todo o crescimento, jamais a leitura conseguir  acompanhar a 

expansão incontrolável e necessariamente caótica da produção dos textos, que se multiplicam ainda 

mais, numa infinidade de meios novos. Muda-se então o foco dos estudiosos, abandona-se o exame 

dos textos e da literatura, criam-se os especialistas em leitura, multiplicam-se as reflexões sobre livros 

e leitura, numa tentativa de ao menos entendermos o que se passa, j  que  um mecanismo que 

recusa qualquer forma de domínio e nos fugiu ao controle completamente. 

Falar em domínio e controle a propósito da inquietação que assalta quem pensa nessas 

questões equivale a lembrar um aspecto indissociável da cultura escrita, e nem sempre trazido com 

clareza  consciência: o poder. 

Ler e escrever  sempre deter alguma forma de poder. Mesmo que nem sempre ele se exerça 

sob a forma do poder de mandar nos outros ou de fazer melhor e ganhar mais dinheiro (por ter mais 

informação e conhecer mais), ou sob a forma de guardar como um tesouro a semente do futuro ou a 

palavra sagrada como nos mosteiros medievais ou em confrarias religiosas, seitas secretas, confrarias 

de todo tipo. De qualquer forma,  uma caixinha dentro da outra: o poder de compreender o texto 

suficientemente para perceber que nele h  várias outras possibilidades de compreensão sempre 

significou poder  o tremendo poder de crescer e expandir os limites individuais do humano. 

Constatar que dominar a leitura  se apropriar de alguma forma de poder est  na base de duas 

atitudes antagônicas dos tempos modernos. Uma, autoritária, tenta impedir que a leitura se espalhe 

por todos, para que não se tenha de compartilhar o poder. Outra, democrática, defende a expansão 

da leitura para que todos tenham acesso a essa parcela de poder. 

Do jeito que a alfabetização est  conseguindo aumentar o número de leitores, paralelamente  

expansão da produção editorial que est  oferecendo material escrito em quantidades jamais 

imaginadas antes, e ainda com o advento de meios tecnológicos que eliminam as barreiras entre 

produção e consumo do material escrito, tudo levaria a crer que essa questão est  sendo resolvida. 

Ser ? Na verdade, creio que ela se abre sobre outras questões. Que tipo de alfabetização  esse, a 

que tipo de leitura tem levado, com que tipo de utilidade social? 
ANA MARIA MACHADO 

www.dubitoergosum.xpg.com.br  

     

Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais. 

Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e necessitamos que ela cresça. Precisa 

crescer muito mais. (l. 8-11) 
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Ao afirmar que a leitura cresceu, mas ainda precisa crescer mais, a autora mostra seu ponto de vista. 

Esse ponto de vista se relaciona com a seguinte constatação: 

a) os novos meios tecnológicos não aproximaram de imediato os leitores 

b) a ampliação da produção textual não alterou o número de alfabetizados 

c) a eliminação de barreiras não representou de verdade uma conscientização 

d) o aumento de quantidade não se verificou do mesmo modo na qualidade 

 

 

Redação para as questões de 2 a 6 

Tema: A questão das adaptações de clássicos no Brasil: é válido facilitar? 

  

Facilitar é o primeiro passo 

  

onde partem outras versões que o autor chama de comentários, fieis à essência do primeiro da linhagem. 

Hoje muito comuns, essas adaptações despertam amor e ódio por parte de estudiosos e leitores. Diante de 

opiniões positivas e negativas, a discussão toma outro rumo: em prol do interesse por parte dos alunos e da 

manutenção dos clássicos na agenda das escolas, é válido pensar nas adaptações como um passo para a 

apresentação dos textos primitivos em sala de aula. 

Em um primeiro plano, é válido analisar a opinião daqueles que chegam a criminalizar outras 

versões das obras. De acordo com esses críticos, considerados puristas, as mudanças trazem perdas na 

essência da história, além de transformações no ritmo e nas palavras do livro. Uma vez que alguém 

pretende adaptar um texto, é fato que o vocabulário e o andamento obedecerão a determinado contexto, 

entretanto, buscando encanto por parte dos alunos  que, em sua maioria, têm aversão ao que é mais 

antigo 

leitura em escolas. 

Nesse contexto de busca de um atrativo, há quem sustente a ideia de que essas mudanças são 

válidas e não tiram o valor das obras originais. Muitas das novas versões são apresentadas com outras 

narrativas, mantendo apenas a ideia original, como é o caso do livro de Scliar. Ao ver dos que apoiam a 

estratégia, a série é tão legítima quanto adaptações feitas por grandes nomes, como o próprio Machado de 

Assis, que traduziu  e, no processo de tradução, trouxe para a obra a sua essência  

Allan Poe. Diante disso, é importante considerar a facilitação como uma forma de levar a atenção dos 

estudantes até os originais. Conhecendo a história, a sequência dos fatos, a linguagem pode não ser mais 

um fator de repulsão. 

Torna-se evidente, portanto, que, a fim de evitar esse impasse, conciliar as duas posições é o 

melhor caminho. Assim, para apresentar as adaptações como um passo para os clássicos, governo e 

escolas, em parceria, podem promover palestras desses adaptadores, de forma que mostrem a verdadeira 

inspiração para seus livros. Além disso, a mídia, inserida nessa parceria, pode trabalhar campanhas que 

mostrem texto primeiro e revisitado, de forma que tal conexão também seja feita pelos leitores. Só assim, 

facilitando e abrindo portas para o mais complexo, a associação feita por Foucault em 1970, destacando a 

fidelidade entre obra original e comentário, poderá se aplicar aos dias atuais. 

 

2. Apresentar a tese do texto 

3. Qual seria a antítese, partindo do pressuposto dialético? 

4. Abordar qual é a síntese, exemplificar através do texto. 

5. Como apresentado no conceito da aula, existem dois tipos de síntese para trabalhar este método de 

raciocínio. Qual é o desenvolvido no texto? Explique.   

6. Quanto às falhas na argumentação, quais são apresentadas na redação? 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
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Leia o texto para resolver as questões 1, 2 e 3. 

 

 
 

1. O método dialético trabalha, basicamente, o choque de ideias e a resolução de um impasse por meio 

de dois tipos de síntese: a conciliadora e a reafirmadora. Considerando os seus conhecimentos sobre 

cada uma delas, identifique, na tirinha, o tipo de síntese utilizado na construção do raciocínio. 

 

2. Qual seria o perigo no uso dessa síntese em uma redação do ENEM? 

 

3. Se o tipo de síntese fosse outro, como as personagens deveriam reagir, nos quadrinhos 6 e 9? 

 

4. O ENEM de 2002 cobrou de seus candidatos uma discussão sobre "O direito de votar: como fazer 

dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?" Muitos 

alunos, na construção de seus textos, defenderam um raciocínio dialético, levando em consideração 

o fato de o voto obrigatório ser bom ou não. Se você fosse vestibulando naquele ano, como 

planejaria um texto usando esse método? Tente construir, como em um planejamento, tese, antítese 

e síntese. 

 

Redação para as questões 5. 6. 7. 8, 9 

 

Redação 2 

Tema: A redução da maioridade penal no Brasil 

  

Mais uma lição de Pitágoras 

  

Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de 

mostrar que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. 

Em primeiro lugar, é importante considerar os principais pontos levantados por quem é favorável a 

esse projeto de lei. É relevante entender isso, pois grande parte da população tem se mostrado simpática à 
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proposta. Esse grupo aponta que em vários países do mundo a idade para ser julgado como adulto é 

inferior à do Brasil. Além disso, destaca que, se um jovem de 16 anos é consciente para votar, também o é 

para responder criminalmente por seus atos, principalmente aqueles cometidos contra a vida. Os 

defensores da redução, porém, se esquecem de alguns dados importantes nessa discussão, levantados por 

quem é contrário ao projeto. 

Quem discorda da ideia, então, rebate esses argumentos se baseando em estatísticas do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça) e da Unesco, provando, respectivamente, que o sistema prisional é 

ineficiente  possui índice de reincidência de 70%  e não reduz a violência, pois nenhum país teve queda 

nas taxas de criminalidade depois de reduzir a maioridade. Além disso, ainda segundo o CNJ, menos de 

10% das infrações cometidas por menores são atentados à vida  os mais apontados pelos defensores. 

Destaca-se, também, que o cidadão brasileiro é responsabilizado penalmente a partir dos 12 anos e que aos 

endência de 

se elevar a maioridade em vários países no mundo, inclusive em alguns pontos dos EUA. Tais dados 

confirmam a necessidade de manutenção da atual lei e a inconsistência dos argumentos dos favoráveis à 

mudança. 

Torna-se claro, portanto, que a redução não é a solução mais adequada e que, a fim de resolver os 

problemas e extinguir de vez essa possibilidade, algo precisa ser feito a curto prazo. Quanto à questão 

emergencial, é importante que as autoridades responsáveis façam valer as medidas presentes no ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que preveem, inclusive, a privação de liberdade, mas visam à 

reeducação social desses infratores. A escola também tem papel fundamental na formação de cidadãos que 

respeitem os valores de sua sociedade. Por isso, o governo deve observar os ensinamentos de Pitágoras e 

mais esperançoso e seguro para todos. 

 

5. Apresentar a tese do texto 

6. Qual seria a antítese, partindo do pressuposto dialético? 

7. Abordar qual é a síntese (e seu tipo), exemplificar através do texto. 

8. Quanto às falhas na argumentação, quais são apresentadas na redação? 

9. Em um contexto geral, como foi a construção do método de raciocínio no texto? 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 
 

A tirinha de Dimitri Bitu trabalha o método de raciocínio dialético e suas adversidades quanto à tese, 

antítese e síntese. Apresentar a sua reflexão sobre a tirinha e o entendimento do autor quanto aos 

mecanismos de falhas de argumentação. 

 

 

 

 

 

 



 

 
R

e
d

. 

 

GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

1. d 

A autora afirma, ao mesmo tempo, que a leitura cresceu demais e que é preciso que ela ainda cresça 

muito mais. A aparente contradição se dissolve quando o leitor percebe que o texto promove a 

distinção entre um aumento puramente quantitativo da leitura - este é que seria até mesmo demasiado 

- e um outro aumento que também fosse qualitativo, permitindo que se leia não apenas mais, mas 

também que se leia melhor, isto é, que se leiam textos melhores. Por isso, a autora reclama que o 

aumento de quantidade não se verificou do mesmo modo na qualidade, no que se refere à 

leitura.(resposta do vestibular UERJ) 

2.  Tese: Não é válido facilitar. As adaptações de clássicos trazem perdas na essência da história, além de 

transformações no ritmo e nas palavras do livro. 

3.  Antítese: Há quem sustente que as mudanças são válidas e não tiram o valor das originais. A adaptações 

são tão legítimas quanto as feitas por grandes nomes, como o próprio Machado de Assis. 

4.  Síntese: É importante considerar a facilitação como uma forma de levar a atenção dos estudantes até 

os originais. Conhecendo a história, a sequência dos fatos, a linguagem pode não ser mais um fator de 

repulsão. 

5.  A síntese apresentada no texto é a conciliadora porque, como o próprio nome diz, promove a 

harmonia aos elementos contraditórios. Contextualizando, a síntese da redação desenvolve uma 

associação entre os dois parágrafos de desenvolvimento e demonstra uma conclusão a partir de uma 

visão clara e aprofundada.  

6.   Como apresentado no resumo, as falhas de argumentação compreendem a falta de verdade em uma 

afirmação. Assim, todo o texto compreende de ideias e afirmações que, posteriormente são facilmente 

confirmadas ou comprovadas por algum conhecimento geral (citação, filme, livro, dados estatísticos, 

etc). Dessa forma, co

trazer a veracidade sobre suas ideias, não produzindo falhas em seus argumentos. 

 

Exercícios de casa 

 

1. A síntese usada é a conciliadora, que, no caso, raciocina unindo as duas teses (tese e antítese) e 

encontrando um caminho comum às duas na resolução do impasse. 

 

2. O perigo está na construção de uma síntese pouco clara, definida, o que poderia deixar a redação 

pouco clara quanto ao seu posicionamento - e, para o autor, "em cima do muro". 

 

3. Se a síntese fosse reafirmadora, com a apresentação de duas teses ("Eu sou podre de rico" e "Mas eu só 

quero os tipos artistas", por exemplo), a resolução do impasse estaria na escolha de uma das duas 

afirmações (normalmente, a tese). A personagem do quadrinho do meio, provavelmente, desistiria de 

sua antítese e passaria a reconhecer seu amado pela sua única característica (no caso, "eu sou podre de 

rico"). 

 

4. Sugestão de síntese reafirmadora: 

Tese: O voto obrigatório não é vantajoso, uma vez que dele podem vir escolhas pouco racionais, 

alienadas e, muitas vezes, sem fundamento.  

Antítese: O voto obrigatório é vantajoso, uma vez que mantém certo número de eleitores e, 

consequentemente, facilita a escolha de um representante da maioria. 

Síntese: O voto obrigatório não é vantajoso, uma vez que dele podem vir escolhas pouco racionais, 

alienadas e, muitas vezes, sem fundamento. Isso porque não garante o engajamento político dos 

eleitores e, consequentemente, pode continuar sem representar a maioria da população. 
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5. A redução não é a solução mais adequada. 

 

6. Os que defendem a redução apontam que, em vários países do mundo, a idade para ser julgado como 

adulto é inferior à do Brasil. Além disso, destacam que, se um jovem de 16 anos é consciente para votar, 

também o é para responder criminalmente por seus atos, principalmente aqueles cometidos contra a 

vida. 

 

7. Síntese (reafirmadora): A redução não é a solução mais adequada, pois o sistema prisional é ineficiente 

e não reduz a violência, já que nenhum país que reduziu a maioridade teve queda nas taxas de 

criminalidade. Além disso, menos de 10% das infrações cometidas por menores são atentados à vida  

os mais apontados pelos defensores. Destaca-se também o fato de que o cidadão brasileiro é 

responsabilizado penalmente a partir dos 12 anos e, aos 16, o voto é facultativo, não sendo critério para 

tendência de 

elevar a maioridade em vários países, inclusive em alguns pontos dos EUA. 

 

8. O texto supera o impasse da argumentação de forma reafirmadora, destruindo a antítese e reforçando o 

ponto de vista apresentado na tese: a redução da maioridade penal não é a solução mais adequada. A 

reafirmação fica por conta do segundo parágrafo de desenvolvimento, que apresenta dados e reflexões 

que confirmam a ideia apresentada na tese. 

 

9. A construção da dialética no texto é perceptível através dos três elementos base (tese, antítese e 

síntese) muito bem desenvolvidos durante toda escrita. Como pode ser visto nas questões anteriores, a 

reafirmação do ponto de vista através da antítese e a finalização do texto com a síntese de ideias, de 

modo claro e muito bem argumentado, prevê um bom entendimento por parte do autor.  

 

Questão Contexto  
 

A tirinha produzida por Dimitri Bitu exemplifica de forma irônica as faces da tese, antítese e síntese, 

demonstrando no último quadrinho a junção das duas ideias colocadas nos quadrinhos anteriores. Para o 

filósofo alemão Hegel, a dialética se dava sem a observação empírica dos fatos, só por meio do ponto de 

vista histórico e dedutivo dos textos que havia lido e interpretado. Além disso, sua forma de analisar se 

constituía da seguinte forma: TESE, que é a ideia formada pela maioria, ANTÍTESE, que contraria a ideia da 

tese e a SÍNTESE, que representa aspectos da tese juntos ao da antítese, superando a contradição e 

definindo uma conclusão. 
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Weber e o uso legítimo da força 
20 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

De todas as análises concretas elaboradas por Max Weber a partir de a sua teoria sociológica e de 

seu método, a mais famosa foi aquela que ele desenvolveu a respeito da formação da sociedade moderna 

e da ascensão do capitalismo. De fato, tal como Durkheim e Marx, Weber preocupou-se muitíssimo em 

compreender como se deu a construção do sistema capitalista. Durkheim, como já vimos em outra 

oportunidade, pensava que a formação deste modelo econômico seria explicável mediante a mudança do 

tipo de solidariedade social dominante: da solidariedade mecânica das sociedades tradicionais, pré-

modernas, para a solidariedade orgânica das sociedades moderna e capitalistas. Marx, por sua vez, pensava 

que a formação do capitalismo deveria ser explicada basicamente através da ascensão de uma nova forma 

de luta de classes, opondo, de um lado, os burgueses, proprietários dos meios de produção, e de outro os 

operários, donos apenas de usa força de trabalho. Weber, obviamente, não pensava nem de um modo nem 

de outro. Fiel à sua sociologia compreensiva e ao seu individualismo metodológico, a interpretação 

weberiana estabelece que o único modo de compreender o surgimento do capitalismo é através não do 

exame dos fenômenos sociais em si, mas sim pela análise cuidadosa das intenções dos indivíduos que 

constituíram o modelo capitalista. Foi precisamente este percurso seguido pelo autor em sua obra mais 

famosa, . 

 

 Como o próprio nome do livro indica, para Weber, o evento mais fundamental na formação da 

sociedade capitalista foi a Reforma Protestante, que dissolveu a unidade do cristianismo ocidental, até 

então centralizado na Igreja Católica. Longe, porém, de se circunscrever ao âmbito religioso, a Reforma 

foi, para Weber, a própria causa da ascensão do capitalismo e da mentalidade moderna. De fato, como se 

sabe, os autores reformados, como Lutero e sobretudo Calvino, criticaram fortemente a perspectiva 

católica segundo a qual o homem precisa cooperar com Deus para ser salvo. Ao contrário, profundamente 

pessimistas que eram a respeito da natureza humana manchada pelo pecado, os reformadores criam que o 

homem é incapaz, por suas próprias forças, não apenas de salvar-se, mas até de cooperar em seu processo 

de salvação. Por si mesmo, ele é capaz apenas de pecar, de modo que Deus é o único e completo responsável 

pela dia ao Céu daqueles que se salvam. Assim, não há nada, inteiramente nada que o homem possa fazer 

por sua salvação. Deus desde toda a eternidade escolheu, de maneira inteiramente arbitrária, quem há de se 

salvar e quem há de se condenar, de modo que todo homem, ao nascer, já está previamente determinado 

seja para a salvação, seja para a condenação ao Inferno. Ora, esta ênfase absoluta na predestinação de Deus 

(insinuada em Lutero e só afirmada plenamente em Calvino), sem deixar qualquer espaço para a liberdade 

humana, gera um problema prático: se nada do que eu faço, seja boa ou má ação, é indício de que serei 

salvo, como posso saber que estou no caminho do Céu? Segundo Weber, a resposta a essa pergunta que se 

tornou mais popular nos países protestantes não foi elaborada diretamente por nenhum grande autor da 

Reforma, mas sim por certos pastores calvinistas posteriores. Na visão destes pastores, o sinal mais evidente 

de salvação seria o sucesso econômico. De fato, uma vez que os salvos são aqueles que Deus quer, é natural 

que Deus proteja e zele por esses a quem ama, garantindo-lhes bênçãos e sucesso financeiro. Assim, 

concluiu a mentalidade média dos povos protestantes, se dar bem nos negócios é, por excelência, o sinal 

da graça divina e da salvação 

 

 De acordo com Weber, os impactos dessa mentalidade na ascensão do capitalismo foram 

fundamentais. Vendo no sucesso financeiro um sinal da benção de Deus, os protestantes passaram a 

desenvolver um forte senso de eficiência e de busca pelo lucro. Obviamente, se o ganho de dinheiro é uma 

prova do amor de Deus, gastar esse dinheiro de maneira irresponsável, esbanjando-o em diversões e 

brincadeiras, mesmo que não pecaminosas, acaba por ser um desrespeito contra Deus. Não é à toa, 

portanto, na perspectiva weberiana, que os países que tiveram maior desenvolvimento capitalista foram 

aqueles de formação protestante, como a Inglaterra, os EUA e a Alemanha, enquanto os países mais 

fortemente católicos, como Portugal, Itália e Espanha, nunca alcançaram o mesmo grau de sucesso 

capitalista. Em suma, para Weber, a mentalidade protestante de busca pelo lucro como sinal da glória e 
benção de Deus é que foi o grande motor de desenvolvimento do capitalismo.  
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Curiosamente  e isso também chama muito a atenção de Weber , apesar de suas origens 

religiosas, o que o capitalismo gerou foi justamente um tipo de sociedade no qual a religião não ocupa 

mais o papel central de antes. Com efeito, todas as sociedades tradicionais, pré-moderna, foram 

sociedades sacrais, nas quais a religião não apenas era importante, como ocupava o próprio centro da vida 

em sociedade. A sociedade moderna e capitalista, por sua vez, é uma sociedade secularizada, isto é, uma 

sociedade na qual a religião ainda é bastante influente, mas não ocupa mais um papel central e 

determinante. Na prática, o que aconteceu é que todos aqueles elementos da vida social que até então era 

dependentes da religião, tais, como a arte, a política, a cultura, etc., foram se autonomizando, se guiando 

por regras próprias e independentes. No linguajar weberiano, tal processo de secularização, de 

dessacralização da existência humana, é chamado de desencantamento do mundo e sua principal 

característica é a cada vez maior racionalização da vida. Sendo um sistema que preza acima de tudo pela 

eficiência, o capitalismo enfraquece muito as ações sociais de tipo irracional, como a tradicional e a 

afetiva, dando relevância sobretudo à ação racional com relação à fins, que é a típica ação social 

econômica, empresarial, e que, portanto, é a síntese do capitalismo. Diferente do mundo tradicional das 

sociedades sacrais, em que os homens se preocupavam sobretudo com valores, a sociedade moderna e 

capitalista é aquelas na qual os homens estão preocupados sobretudo com metas. Sua lógica é a da eficiência 

e isto se mostra em fatores muito concretos. Não à toa, diz Weber, a sociedade capitalista é marcada por 

uma enorme burocratização e especialização. Em um contexto no qual o sucesso é o critério supremo de 

avaliação das ações, nada mais óbvio do que promover a divisão de tarefas, que minimiza os riscos e 

maximiza os ganhos. Nada mais lógico também do que submeter tudo a regras e normas burocráticas. Para 

que se produza mais, é importante que os indivíduos sejam regulados, disciplinados, normatizados. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado comando, pode 

fundar-se em diversos motivos de submissão. Pode depender diretamente de uma situação de 

interesses, ou seja, de considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele que 

inveterado. Ou pode fundar-se, finalmente, no puro afeto, na mera inclinação pessoal do dominado. 

Não obstante, a dominação que repousasse apenas nesses fundamentos seria relativamente instável. 

Nas relações entre dominantes e dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-se 

leg  
(WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. IN: CASTRO, Celso. Textos básicos de sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2014, p.58). 

 

Considerando o texto e conhecimentos sobre o conceito de dominação de Max Weber, assinale o que 

for correto. 

(01) A obediência é uma força coercitiva que se impõe sobre os indivíduos como uma forma de lei 

natural que assegura a perpetuação histórica das formas de dominação. 

(02) As ações sociais orientadas pela obediência à tradição são as que melhor caracterizam as relações 

de dominação na sociedade moderna. 

(04) A racionalidade jurídica expressa a forma mais elevada de pensamento humano; portanto, é 

raramente questionada pelos indivíduos. 

(08) A dominação é uma relação social, portanto envolve ações sociais recíprocas entre dominantes e 

dominados. 

(16) As ações humanas são orientadas por diversas motivações e finalidades que envolvem tanto 

relações de afeto quanto cálculos que avaliam ganhos e perdas de determinadas atitudes.  

 

2. 
da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, o motivo da 

obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder 

 
BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado) 
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O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. 

Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder 

carismático: 

a) República Federalista Norte-Americana. 

b) República Fascista Italiana no século XX. 

d) Monarquia Teocrática do Egito Antigo. 

d) o Monarquia Absoluta Francesa no século XVII. 

e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX. 

 

3. 
mandato, pode fundar-  

(COHN, 1991. p. 128) 

 

Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder no movimento de independência da Índia, 

representam qual tipo de dominação na análise weberiana? 

a) Dominação Legal    

b) Dominação Anômica 

c) Dominação Carismática    

d) Dominação Altruísta    

 

4. -se não à pessoa em virtude de seu próprio direito, mas à regra estatuída, que estabelece ao 

mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Também quem ordena obedece, ao emitir 

 
(WEBER, M. Os três tipos puros de dominação legítima. In: CASTRO, C. (org). Textos básicos de sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2014, p. 59). 

 

Considerando o texto citado e conhecimentos sobre a perspectiva teórica de Max Weber, assinale o 

que for correto. 

(01) O trecho acima destacado apresenta a descrição de um tipo de dominação política que se dá em 

virtude das qualidades carismáticas, afetivas e intelectuais de líderes comunitários. 

(02) A obediência às regras e aos estatutos legais encontra na burocracia sua principal expressão 

histórica. 

(04) A dominação exercida pelo sistema jurídico legal é constituída por dois processos distintos. Do 

lado de quem exerce o poder, vigora a dominação constituída pela força, pela vontade e pela 

virtude. Do lado de quem se submete à lei, vigora o medo, o dever e a fidelidade. 

(08) A profissionalização, a valorização de competências técnicas e o direito de ascensão e negociação 

no trabalho são características que compõem o tipo ideal de dominação descrita no trecho citado. 

(16) Os Estados modernos, por princípio, organizam-se por meio de processos racionais de controle 

da violência, como os aparatos policiais e jurídicos.  

SOMA: (    ) 

 

5. Max Weber (1864- nceber o Estado contemporâneo como uma 

 
(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 

 

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência 

de modo legítimo dentro dos limites do seu território.     

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos  a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins  assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso  por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância  independente da autorização legal do Estado.    

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo  por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 
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6. Na canção Estação derradeira, de Chico Buarque, é apresentada, em breves palavras, parte de um 

retrato falado do Rio de Janeiro: 

 

 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

À sua maneira 

Com ladrão 

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pe  
CD FRANCISCO, Chico Buarque , RCA, 1987. 

 

Relacione essa composição com a concepção do sociólogo Max Weber a respeito das características 

do Estado moderno e aponte a alternativa correta. 

a) De acordo com a perspectiva weberiana, a existência de uma 

pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

b) Segundo a concepção weberiana, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou estamental 

a concorrência entre poderes armados paralelos que põem, permanentemente, em questão a 

possibilidade da existência do monopólio do uso legítimo da violência. 

c) De acordo com Weber pode-se afirmar que, no limite, o Estado brasileiro não está inteiramente 

constituído como tal, uma vez que não se revela em condições de exercer, em sua plenitude, o 

monopólio do uso legítimo da violência. 

d) Conforme a ótica weberiana, no Estado moderno, com o surgimento dos exércitos profissionais, 

vive-

para Weber, constatar a situação de violência que campeia, atualmente, nas metrópoles brasileiras. 

e) De acordo com Weber pode-se afirmar que, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou 

estamental a concorrência entre poderes armados paralelos, em que os meios de violência são 

monopolizados pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Max Weber é um dos autores centrais para a constituição da Sociologia. Um de seus principais temas 

de investigação foi o da dominação. Para ele, os sistemas de dominação se vinculariam a processos de 

legitimação. No intuito de compreender tal situação, o autor desenvolveu um modelo de análise com 

base naquilo que denominou de três tipos ideais de dominação: o racional, o tradicional e o 

carismático. Assinale o que for correto a respeito desses três tipos weberianos de dominação. 

(01) Os tipos de dominação propostos por Max Weber não são encontrados de forma pura na realidade. 

(02) Para que exista dominação, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que 

detêm o poder. 

(04) Para Max Weber, a dominação carismática é baseada na veneração do poder heroico, na santidade 

e no caráter exemplar de uma pessoa. 

(08) A dominação tradicional, segundo Max Weber, consiste no desenvolvimento do aparato 

burocrático. 

(16) Max Weber define a dominação racional como aquela que não necessita dos aparatos legislativo e 

burocrático.  

SOMA: (   ) 
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2. Sobre os conceitos de poder político e de autoridade no pensamento de Max Weber, assinale o que 

for correto. 

(01) O poder político se converte em autoridade em governos considerados legítimos por aqueles que 

vivem sob as suas ordens.    

(02) A autoridade de tipo tradicional é própria da sociedade onde impera o princípio da lei e dos 

acordos racionalmente estabelecidos.    

(04) A autoridade pode fundamentar-se no reconhecimento de qualidades excepcionais daquele que 

a exerce. Nesse caso, estamos diante de uma autoridade de tipo carismática.    

(08) Uma autoridade racional-legal exerce o poder seguindo suas próprias regras, sem interferências 

ou controles externos que limitem sua atuação.    

(16) Em situações concretas, as autoridades de tipos racional-legal e carismático podem se combinar 

e garantir legitimidade a um governo.  

SOMA: (   ) 

 

3. -

determinado para mandatos específicos (ou para toda sorte de mandatos). Não consiste, portanto, em 

 
WEBER, Max. In: Castro, Anna Maria; Dias, Edmundo Fernandes. Introdução ao Pensamento Sociológico. Rio de Janeiro: 

Eldorado Tijuca, 1976. 

 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I) O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem sempre um conteúdo que lhe atribui 

legitimidade, seja esta jurídica, costumeira ou afetiva. 

II) O poder decorre da posse básica e exclusiva de meios econômicos, sem a qual não há poder nas 

sociedades capitalistas. 

III) O poder emerge de mandatos extra-econômicos, que são obtidos com ou sem legitimidade, apenas 

por agentes do Estado nas sociedades capitalistas. 

IV) Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, físicas e materiais, embora dispense 

coerções morais para operar com legitimidade. 

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 

 

4. Para a teoria sociológica de Max Weber, em toda sociedade há dominação, que é entendida como 

 
Fonte: WEBER, M. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Economia e Sociedade, Brasília: Ed. UnB, 1991, p.139. 

 

De acordo com a teoria sociológica do autor, é correto afirmar que os três tipos puros de dominação 

legítima são: 

a) Racional, tradicional e carismática. 

b) Econômica, social e política. 

c) Feudal, capitalista e comunista. 

d) Monárquica, absolutista e republicana. 

e) Socialista, neoliberal, social-democrata. 

 

 

 

5. Max Weber, sociólogo alemão, conceituou três tipos ideais de dominação: dominação legal, 

dominação tradicional e dominação carismática. São tipos ideais porque são construções conceituais 

que o investigador utiliza para fazer aproximações entre a teoria e o mundo empírico. 

 

Leia a seguir o trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas: 
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e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e 

 
(VARGAS, G. Carta Testamento. Disponivel em: http://www.cpdoc.fgv.br/dhbd/verbetes_htm/5458_53.asp. Acesso em: 17 

nov. 2007.) 

 

Com base nos conhecimentos sobre os tipos ideais de dominação e levando em consideração o texto 

citado e as características históricas e políticas do período, assinale a única alternativa que apresenta a 

configuração correta do tipo de dominação exercida por Getúlio Vargas. 

a) Dominação carismática e tradicional. 

b) Dominação tradicional que se opõe à dominação carismática. 

c) Dominação tradicional e legal. 

d) Dominação legal e carismática. 

e) Dominação legal que reforça a dominação tradicional. 

 

6. Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade política se 

desenvolve no interior de um território delimitado e a autoridade política reivindica o direito de 

domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às ordens, 

ocorre uma situação de dominação. Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta. 

a) A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras gerais aos 

casos particulares. 

b) O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação legal racional. 

c) A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia. 

d) A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio, na medida em que se 

baseia na crença em qualidades pessoais corriqueiras.  

 

7. Sobre o conceito de Estado Moderno defendido pelo sociólogo alemão Max Weber, assinale o que for 

correto.   

(01) O Estado Moderno deve ser definido estritamente em relação aos seus fins.    

(02) A característica fundamental do Estado é o monopólio do uso da violência legítima dentro de um 

determinado território.    

(04) A manutenção da autoridade estatal ocorre pela necessária combinação entre o emprego da força 

física e a busca pela legitimidade junto aos cidadãos.     

(08) Como dimensão superestrutural da sociedade capitalista, o Estado é um instrumento de 

dominação da classe dos proprietários.    

(16) A legitimidade do Estado Moderno deriva, principalmente, do reconhecimento da validade legal 

e da competência funcional, baseadas em normas racionalmente estabelecidas.  

SOMA: (    ) 

 

8.  aumentar o poder bélico entre 

os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, 

a formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator 

estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande 

potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do 

cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da 

força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à 

 
Adaptado de: COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. p.283-285. 
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Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a concepção sociológica weberiana sobre o uso da 

força pelo Estado contemporâneo. 

a) A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um 

agente exemplar do tipo de dominação carismática. 

b) Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado, para o uso da 

força, define a dominação legítima do tipo racional-legal. 

c) O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o tipo 

ideal de dominação carismática, a exemplo do patriarca. 

d) O Estado contemporâneo define-se pelo direito de monopólio do uso da força, baseado na 

dominação legítima do tipo racional-legal. 

e) O tipo ideal de dominação tradicional é exercido com base na legitimidade e na legalidade do 

poder de uso democrático da força pelo Estado contemporâneo. 

 

9. Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência Política, definir o Estado sempre foi uma tarefa 

prioritária. As tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de formas 

diferentes, com naturezas diferentes. Numa palestra intitulada Política como vocação, Max Weber nos 

adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens dominando 

homens. 

 

No trecho da canção d´O Rappa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também, na relação 

entre cidadãos e policiais (braço armado do Estado). 

 

 

E de repente, de repente resolveu me parar 

Um dos caras saiu de lá de dentro 

Já dizendo, aí compadre, você perdeu 

Se eu tiver que procurar você tá fodido 

Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...]. 

O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999. 

 

A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da canção acima, evidencia-se que a 

dominação do Estado 

a) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizar-se fundamentalmente como 

dominação racional legal. 

b) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos 

social e economicamente. 

c) ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que contra as vontades dos cidadãos que, 

normalmente, àquela resistem. 

d) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
 

De acordo com o texto, qual a contribuição da reforma protestante para o desenvolvimento do capitalismo? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. 8 + 16. 

Diferente do que diz (01), a obediência não é uma lei natural, mas uma construção social. Diferente do 

que diz (02), a obediência tipicamente moderna é a racional-legal. Diferente do que diz (04), a 

racionalidade jurídica é questionada com frequência. 

 

2. b 

O fascismo é um claro exemplo de regime baseado na dominação carismática, no qual o líder, no caso 

Mussolini, é visto como dotado de habilidades extraordinárias, as quais o tornam singular e digno de ser 

obedecido. 

 

3. c 

Weber não considerou conc

dominação legal é impessoal, enquanto a liderança de Gandhi era profundamente pessoal. 

 

4. 2 + 8 + 16. 

Diferente do que diz (01), a dominação exposta no texto é a racional-legal; e diferente do que diz (04), 

esta dominação se dá não pelo medo, mas pela racionalidade burocrática que legitima a ordem. 

 

5. a 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

6. c 

Para Weber, o que identifica e define o Estado moderno é o monopólio do uso legítimo da força. Assim, 

a fragilidade do Estado brasileiro perante os poderes paralelos do crime revela sua não plena realização. 

 

Exercícios de casa 

 

1. 1 + 2 + 4 

Diferente do que dizem (08) e (16), é a dominação racional-legal que se define e identifica por se legitimar 

através do uso de um aparato burocrático. 

 

2. 1 + 4 + 16.  

A frase (02) seria perfeita como definição da dominação racional-legal e não da dominação tradicional. E 

diferente do que diz (08), a autoridade racional-legal se exerce de modo impessoal, portanto, está 

sempre submetida a regras e não às vontades particulares. 

 

3. d 

Diferente do que diz a assertiva II, nem toda dominação tem caráter econômico. Diferente do que diz a 

assertiva III, a dominação não é exclusiva das sociedades capitalistas e sempre exige legitimidade. 

Diferente do que diz a assertiva IV, a dominação sempre tem um caráter eminentemente moral (o 

dominado vê legitimidade em obedecer). 

 

4. a  
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no poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder 

racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; 

 

 

5. d 

Sendo um caso concreto e não um tipo ideal, Vargas uniu dois tipos de dominação: a legal, pois foi eleito 

democraticamente, e a carismática, pois era visto por seus apoiadores como dotado de habilidades 

extraordinárias. 

 

6. a 

A confusão entre público e privado (patrimonialismo) é inteiramente rejeitada na dominação racional-

legal, que é profundamente impessoal e a única verdadeiramente burocrática. Diametralmente oposta é 

a dominação carismática, que é baseada em dons extraordinários. 

 

7. 2 + 4 + 16 

A afirmativa (08) descreve uma visão marxista, não a weberiana. E para Weber, diferente do que diz (01), 

o Estado se define pelos meios que detém (o monopólio do uso legítimo da força) e não pelos fins que 

persegue com esses meios. 

 

8. d 

A típica dominação contemporânea é racional-legal, não carismática [erro das letras a) e c)], nem 

tradicional [erro da letra e)]. O Estado moderno é profundamente burocrático e centralizador, 

monopolizando o uso legítimo da força, sem reparti-lo com os cidadãos [erro das letras b) e c)]  

 

9. a 
A letra b) tem sabor de Marx; a letra c) tem um tanto de sabor de Maquiavel; a letra d) tem sabor de 

Durkheim. Só a primeira opção é genuinamente weberiana. 

 

Questão Contexto  
 

Para o catolicismo, o trabalho é uma maldição dada por Deus como consequência do pecado humano. O 

homem depende de Deus para se salvar, mas deve colaborar com esse plano salvífico. Com a reforma 

protestante e a ascensão e disseminação da ideia de predestinação, o homem já não contribui mais com o 

plano redentor, mas espera de Deus os sinais de seu favor. O trabalho se torna uma benção, pois um homem 

percebe que está sendo agraciado quando sua vida financeira vai bem, mas nenhuma finança vai bem sem 

trabalho. Esse raciocínio fortalece o capitalismo. 
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