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Exercícios: Carboidratos 
19 

mar 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a 

contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de:  

a) Amido;  

b) Glicose;  

c) Maltose;  

d) Sacarose;  

e) Glicogênio. 

 

2.  

relação a esse assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A lactose é um polissacarídio presente no leite e em seus derivados e, para ser absorvida, precisa 

de sofrer hidrólise. 

b) As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem a enzima lactase e, com isso, o 

polissacarídio não é quebrado, não sendo possível sua absorção pelas células intestinais. 

c) Normalmente as pessoas que apresentam intolerância à lactose toleram bem o iogurte, visto que 

boa parte do dissacarídio foi quebrada pelos micro-organismos durante o processo de 

fermentação. 

d) As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem o receptor de membrana nas células 

do jejuno-íleo, onde a lactose deveria se ligar para ser absorvida. Com isso, a pressão osmótica 

do intestino aumenta e ocorre acúmulo de água na luz intestinal, ocasionando a diarreia. 

e) A quebra da lactose libera exclusivamente glicose, um monossacarídio que provoca uma 

descarga súbita de insulina, ocasionando tonturas e até desmaios. 

 

3. Durante muito tempo acreditou-se que os carboidratos tinham funções apenas energéticas para os 

organismos. O avanço do estudo desses compostos, porém, permitiu descobrir outros eventos 

biológicos relacionados aos carboidratos.  

 

Baseado no texto e em seus conhecimentos é INCORRETO afirmar que:  

a) os carboidratos são fundamentais no processo de transcrição e replicação, pois participam da 

estrutura dos ácidos nucléicos.  

b) os carboidratos são importantes no reconhecimento celular, pois estão presentes externamente 

na membrana plasmática, onde eles formam o glicocálix.  

c) os triglicérides ou triacilglicerídeos, carboidratos importantes como reserva energética, são 

formados por carbono, hidrogênio e oxigênio.  

d) tanto quitina, que forma a carapaça dos artrópodes, quanto a celulose, que participa da 

formação da parede celular, são tipos de carboidratos.  

e) o amido, encontrado nas plantas, e o glicogênio, encontrado nos fungos e animais, são 

exemplos de carboidratos e têm como função a reserva de energia. 

 

4. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de 

armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 

mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido 

a) são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo. 

b) são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo. 

c) é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos. 

d) é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas. 

e) é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células. 
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5. A tabela lista três glicídios e seus componentes. 

 

 

Glicídio 
Componente 

maltose glicose + glicose 

sacarose glicose + frutose 

lactose glicose + galactose 

 

Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que 

a) a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão do amido. 

b) a sacarose é um dissacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. 

c) a lactose é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo ser humano. 

d) a maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos. 

e) os três glicídios são dissacarídeos encontrados no vegetais. 

 

6. Considere as estruturas abaixo: 

 

 
 

a) As estruturas A e B representam moléculas de lipídios encontrados em vegetais.  

b) A estrutura A representa molécula de um dissacarídeo e a B, uma hexose.  

c) As estruturas A e B representam moléculas de aldoses.  

d) As estruturas A e B representam moléculas de hexoses.  

e) A estrutura A representa molécula de um monossacarídeo e a B, uma aldose. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. Na maioria dos animais e dos vegetais, a armazenagem de carboidratos faz-se, 

a) respectivamente, na forma de glicogênio e de amido. 

b) respectivamente, na forma de amido e de celulose. 

c) respectivamente, na forma de maltose e de glicose. 

d) exclusivamente, na forma de amido. 

e) exclusivamente, na forma de glicogênio. 

 

2. Os carboidratos, moléculas constituídas, em geral, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, 

podem ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. 

A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos, e a II, alguns exemplos desses carboidratos. 

Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. 

 

COLUNA I  

1. Monossacarídeo  

2. Oligossacarídeo  

3. Polissacarídeo  
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COLUNA II  

( ) sacarose  

( ) desoxirribose  

( ) amido  

( ) quitina  

( ) galactose  

( ) maltose  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.  

b) 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.  

c) 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1.  

d) 2  1  3  3  1 - 2.  

e) 1 - 2 - 2 - 3 - 1 - 3. 

 

3. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um 

componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes 

de digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois:  

a) fornecem energia para o corpo.  

b) formam estruturas esqueléticas importantes.  

c) são fontes de vitaminas.  

d) facilitam a formação e a eliminação das fezes.  

e) são importantes para o crescimento. 

 

4. Os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares, são as macromoléculas mais 

abundantes na natureza. As seguintes afirmativas se referem a alguns destes carboidratos.  

I. Os mais simples, chamados de monossacarídeos, podem ter de 3 a 7 átomos de carbono, e os mais 

conhecidos, glicose, frutose e galactose, têm 6.  

II. O amido e a celulose são polissacarídeos formados pelo mesmo número de moléculas de glicose, 

que se diferenciam pela presença de ramificações na estrutura do amido.  

III. A quitina é um importante polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insetos e crustáceos.  

IV. A glicose é formada e armazenada nos tecidos vegetais através da fotossíntese.  

 

As seguintes afirmativas estão corretas:  

a) I, II e IV  

b) I, III e IV  

c) I e III  

d) I e IV 

 

5. o Jornal nacional foi comunicada a seguinte    forma em 

que queremos o açúcar que pode ser no  seu estado sólido  em pó, mascavado, granulado   ou 

líquido  caramelizado. Agora, existe uma  nova possibilidade: o açúcar (1) gaseificado. Um  grupo de 

pesquisadores espanhóis da Universidade do País Basco, conseguiu vaporizar a  substância conhecida 

como ribose (2), um  açúcar composto por uma série de moléculas que  fazem parte da composição 

celular, sendo   
Disponível em  http://www.cienciahoje.pt/30 

Quanto às palavras em destaque, leia as  afirmativas abaixo: 

I. (1) é conhecido como carboidrato e possui função energética e estrutural. 

II. (2) participa da constituição estrutural dos ácidos nucléicos RNA e DNA. 

III. (2) possui cinco átomos de carbono e é classificado como uma pentose. 

IV. (1) quando possui seis carbonos é uma hexose como a glicose, que participa da respiração celular. 

 

A alternativa que contém todas as afirmativas  corretas é: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III e IV 

d) II, III e IV 

e) I, II, III e IV 

http://www.cienciahoje.pt/30
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6. As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos 

tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os ______________ sintetizados no processo de 

________________. 

a) lipídios, fotossíntese. 

b) ácidos nucleicos, autoduplicação. 

c) ácidos nucleicos, fotossíntese. 

d) álcoois, fermentação. 

e) carboidratos, fotossíntese. 

 

7. Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em três 

grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. 

b) Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor 

adocicado, embora sejam formadas pela união de centenas ou mesmo milhares de 

monossacarídeos. 

c) Os dissacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos, e seus representantes 

mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio. 

d) Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da estrutura dos ácidos 

nucleicos, tanto RNA quanto DNA. 

e) A função do glicogênio para os animais é equivalente à do amido para as plantas. 

 

8. Durante muito tempo acreditou-se que os carboidratos tinham funções apenas energéticas para os 

organismos. O avanço do estudo desses compostos, porém, permitiu descobrir outros eventos 

biológicos relacionados aos carboidratos. 
6. [adapt.]. 

 

Baseado no texto e em seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar que: 

a) os carboidratos são fundamentais no processo de transcrição e replicação, pois participam da 

estrutura dos ácidos nucléicos. 

b) os carboidratos são importantes no reconhecimento celular, pois estão presentes externamente 

na membrana plasmática, onde eles formam o glicocálix. 

c) os triglicérides ou triacilglicerídeos, carboidratos importantes como reserva energética, são 

formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. 

d) tanto quitina, que forma a carapaça dos artrópodes, quanto a celulose, que participa da 

formação da parede celular, são tipos de carboidratos. 

e) o amido, encontrado nas plantas, e o glicogênio, encontrado nos fungos e animais, são  

exemplos de carboidratos e têm como função a reserva de energia. 

 

9. Risco de diabetes tipo 2 associado a gene dos Neandertais 

Uma variante do gene SLC16A11 aumenta o risco de diabetes entre os latino-americanos. As análises 

indicaram que a versão de maior risco dessa variante foi herdada dos Neandertais. As pessoas que 

apresentam a variação SLC16A11 em um dos alelos, são 25% mais propensas a desenvolver o diabetes, 

já aquelas que herdaram de ambos os pais, essa probabilidade sobe para 50%. 
Disponível em: . Acesso em: 26 mar. 2014. (Adaptado). 

 

Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene SLC16A11 tem 

como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos. Isso ocorre porque a glicose, mesmo 

presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo que interpreta essa situação 

metabólica como um estado de jejum. Assim, é ativada uma via metabólica capaz de ofertar mais 

açúcar no sangue por meio da  

a) gliconeogênese.  

b) lipogênese. 

c) glicogênese.  

d) desnaturação proteica.  

e) fosforilação oxidativa. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 O pão, a batata, o macarrão, o trigo são exemplos de carboidrato que comemos no dia a dia. Você 

conhece quais os outros nomes dados aos carboidratos? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. e 

O glicogênio é usado como reserva energética pelos animais e é armazenado principalmente nos 

músculos esqueléticos e fígado. 

 

2. c 

A lactose é um dissacarídio comum no leite e seus derivados e necessita sofrer hidrólise (quebra) para 

liberação dos monossacarídios (galactose e glicose) que serão absorvidos. Quando há intolerância, o 

organismo das pessoas possui deficiência na produção da enzima lactase, fazendo com que o dissacarídio 

não se hidrolise e, posteriormente não ocorra absorção intestinal.  

No caso dos iogurtes, parte da lactose é quebrada pelas bactérias durante a fermentação. 

 

3. c 

Triglicérides são lipídios e não carboidratos. 

 

4. c 

O glicogênio é a principal forma de reserva nos mamíferos e corresponde ao amido nas plantas. Ele é 

encontrado nos músculos e fígado. 

 

5. b 

Todos os açúcares citados na tabela são dissacarídios e a sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar. 

 

6. d 

A afirmativa  está errada pois não são lipídios, são carboidratos. A estrutura A é glicose, um 

monossacarídeo e representa uma aldose. A estrutura B corresponde a uma cetose.  

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Os animais armazenam carboidratos na forma de glicogênio, e os vegetais na forma de amido. 

 

2. d 

Monossacarídeos são carboidratos simples, não sofrem hidrólise; oligossacarídeos são carboidratos 

sofrem hidrólise e são formados de dois a dez monossacarídeos; polissacarídeos são carboidratos que 

também sofrem hidrólise e são formados por mais de dez moléculas de monossacarídeos.  

 

3. d 

De origem vegetal, a celulose é rica em fibras que participam do processo de digestão, pois não são 

digeridas, facilitando a formação e eliminação das fezes devido a absorção de líquidos. 

 

4. c 

Afirmativa II está incorreta pois o amido é em forma de hélice e possui ligações do tipo alfa, que são 

responsáveis por tornar a molécula compacta, enquanto a celulose apresenta forma linear e ligações do 

tipo beta, que são responsáveis por tornar a molécula fibrosa.  

Afirmativa IV está incorreta pois nos animais a glicose é armazena em forma de amido. 
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5. c 

Somente a afirmação II está incorreta, pois a ribose só participa da constituição estrutural do RNA. 

 

6. e 

Os carboidratos são substâncias de fonte energética da célula atuam na composição dos ácidos 

nucleicos, formação de paredes celulares e revestimento de alguns animais, como os artrópodes que 

possuem esqueleto de quitina. Os glicídios (carboidrato) são mais comuns em vegetais, onde são 

formados no processo de fotossíntese. 

 

7. c 

Os dissacarídeos são formados por dois monossacarídeos. A sacarose é formada por glicose + frutose, a 

lactose por glicose + galactose e a maltose, glicose + glicose. 

 

8. c 

Triglicerídeos são lipídeos, e não carboidratos. Os carboidratos e lipídeos possuem C,H e O.  

 

9. a 

A via metabólica capaz de converter substâncias não glicídicas em glicerol é a gliconeogênese . Essa 

conversão é regulada pelo hormônio pancreático glucagon e ocorre, principalmente, nas células do  

fígado, os hepatócitos. 

 

 

Questão Contexto  
 

Podemos chamar os carboidratos de glicídios ou hidratos de carbono. 
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Exercícios Lipídios 
20 

mar 
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

  

1. O colesterol é um esteroide, que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse 

tipo particular de lipídio, é CORRETO afirmar que  

a) o excesso de colesterol, na espécie humana, aumenta a eficiência da passagem do sangue no 

interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose.  

b) o colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor 

dos hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (estrógeno).  

c) o colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal (ex.: manteigas, 

margarinas, óleo de soja, milho, etc.), uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos.  

d) nas células vegetais o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração 

celular e de fotossíntese. 

 

2. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque 

ele é 

a) precursor da síntese de testosterona e progesterona. 

b) agente oxidante dos carboidratos. 

c) responsável pela resistência de cartilagens e tendões. 

d) cofator das reações biológicas. 

 

3. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos 

hormônios esteróides e sais biliares. No plasma ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoprotéicos 

conforme mostra a figura: 

 

 
 

 

LDL - (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa densidade)  

HDL - (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta densidade)  

 

Considere a afirmativa:  

- Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses 

e infartos.  
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Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca desta afirmativa.  

a) Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o 

infarto.  

b) Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto.  

c) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto.  

d) O aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado por 

fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade física.  

e) A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de 

colesterol com a incidência de tromboses e infartos. 

 

4. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem 

uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 

um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros 

terem a característica de serem: 

a) isolantes elétricos. 

b) pouco biodegradáveis. 

c) saturados de hidrogênios. 

d) majoritariamente hidrofóbicos. 

e) componentes das membranas. 

 

5. Os lipídeos são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com 

relação aos lipídeos, podemos afirmar que 

I. são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. 

II. importantes componentes de todas as membranas celulares. 

III. estão diretamente ligados à síntese de proteínas 

IV. servem como fonte primária de energia. 

V. a cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídeos. 

 

A(s) alternativa(s) correta(s) é(são): 

a) I, IV e V 

b) I e III 

c) II e IV 

d) II e V 

e) I e II 

 

6. Nas células animais e vegetais, os lipídeos desempenham importantes papéis. Em qual das afirmativas 

abaixo é possível encontrar uma correlação INADEQUADA entre estas substâncias e as funções que 

executam? 

a) Os lipídeos que estão armazenados no tecido adiposo não podem ser utilizados como reserva 

energética imediata, devido à inviabilidade de reposição em curto espaço de tempo. 

b) O colesterol é um tipo especial de lipídeo, denominado esteroide, e exerce importante função 

na produção de hormônios. 

c) Os fosfolipídeos constituem-se em lipídeos compostos, exercendo suas funções em nível de 

tecido nervoso e membrana plasmática. 

d) Lipídeos simples (óleos e gorduras) são reservas energéticas tanto para vegetais quanto para 

animais. Nestes últimos, podem servir como isolante térmico, reduzindo e/ou impedindo a perda 

de calor pela pele. 

e) Lipídeos simples, como as ceras, servem para a impermeabilização de superfícies de folhas e 

frutos, reduzindo e/ou impedindo a desidratação. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. 
publicou um artigo sobre uma nova droga ainda em testes, o Orlistat, desenvolvida pelo laboratório 

Hoffmann-La Roche. A reportagem diz que essa droga 

impedindo que elas desdobrem as enormes moléculas de gordura em fragmentos menores. Assim, a 

  

 

As enzimas que o Orlistat bloqueia correspondem às 

a) proteases. 

b) lipases. 

c) amilases 

d) lactases. 

e) peptidases. 

 

2. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças 

cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol 

desempenha importantes funções no organismo. Analise os itens abaixo: 

 

I. O colesterol é importante para a integridade da membrana celular. 

II. O colesterol participa da síntese dos hormônios esteroides. 

III. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. 

 

São corretas: 

a) I, II e III. 

b) somente II. 

c) somente I. 

d) somente III. 

e) somente I e II. 

 

3. Os lipídeos compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente 

hidrofóbicas. Diferentes lipídeos podem cumprir funções específicas em animais e em vegetais. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. 

b) Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como os hormônios sexuais. 

c) Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais. 

d) O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. 

 

4. O uso de óleos vegetais na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo o nível 

de colesterol no sangue. Isso ocorre porque esses óleos 

a) têm pouca quantidade de glicerol 

b) têm pouca quantidade de glicerol 

c) são pobres em ácidos graxos saturados 

d) têm baixa solubilidade no líquido extracelular 

e) nda 

 

5. São substâncias do grupo dos lipídeos: 

a) colesterol, cera, glicogênio, glicídeos 

b) fosfatídeos, glicogênio, colesterol, celulose 

c) amido, glicogênio, ceras, glicérides 

d) fosfatídeos, glicerídeos, ceras, colesterol 

e) glicogênio, colesterol, ceras, glicerídeos 
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6. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 

e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo 

a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 

colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 

 

a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 

b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 

c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 

d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 

e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 

 

 

7. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes considerações sobre o colesterol, um lipídio do 

grupo dos esteroides. 

 

( ) Ele participa da composição da membrana plasmática das células animais. 

( ) Ele é sintetizado no pâncreas, degradado no fígado e excretado na forma de sais biliares. 

( ) Ele é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. 

( ) Ele é precursor da vitamina B. 

( ) As formas de colesterol HDL e LDL são determinadas pelo tipo de lipoproteína que transporta o 

colesterol. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V - F - V - F - V. 

b) F - V - F - F - V. 

c) V - V - F - V - F. 

d) F - F - V - V - F. 

e) V - V - F - V - V. 

 

8. Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles, o colesterol é um parâmetro 

que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto 

afirmar que 

a) é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células 

do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres. 

b) no organismo humano somente é adquirido através dos alimentos; portanto, a ingestão de 

gorduras deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade. 

c) é um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para a 

síntese de hormônios, como a testosterona, estrogênio, cortisol e para a metabolização de 

algumas vitaminas. 

d) dois pacientes com colesterol total de 190, sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150, HDL 20 e 

VLDL 20 e o paciente 2 de LDL 100, HDL 65 e VLDL 25, correm o mesmo risco de desenvolver 

aterosclerose. 

 

9. Na hora de rechear o pão, a dúvida: manteiga ou margarina? 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações que seguem a respeito da utilização desses 

lipídios na dieta. 

 

(  ) A ingestão diária de lipídios, presentes em alimentos como manteigas e margarinas, facilita a 

absorção de alguns nutrientes, como as vitaminas lipossolúveis. 

(  ) A manteiga é rica em ácidos graxos saturados, que podem contribuir para doenças 

cardiovasculares, como a aterosclerose. 

(  ) A margarina, ao passar pelo processo de hidrogenação, torna-se rica em lipídios trans, que inibem 

a metabolização do colesterol do sangue pelo fígado, elevando indiretamente seus níveis séricos. 

(  )  Os ácidos graxos essenciais, representados pelo ômega 6 e ômega 3, precisam ser obtidos a 

partir da dieta, estando naturalmente presentes em algumas gorduras sólidas, como a manteiga. 
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F  F  F  V 

b) F  V  F  V 

c) V  V  V  F 

d) V  F  F  V 

e) F  V  V  F 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Quando pensamos em lipídios, em nossa mente já imaginamos algo apolar, que transporta vitaminas 

solúveis em gordura, HDL, LDL, entre outros.  O que não pensamos frequentemente é na classificação dos 

lipídios: simples e complexos. Você consegue diferenciar, entre fosfolipídios, glicerídeos, cerídeos e 

esteroides quais são simples e qual é complexo?  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

O excesso de colesterol diminui a eficiência da passagem de sangue nos vasos sanguíneos e ele não é 

encontrado em células e nem em alimentos de origem vegetal. 

 

2. a 

Os hormônios esteroides são produzidos através do colesterol. 

 

3. b 

O LDL é considerado o colesterol ruim pois pode provocar o depósito de gordura nos vasos e o HDL é 

considerado o colesterol bom, capazes de transportar o excesso de colesterol de volta para o fígado. 

 

4. d 

Os lipídios são hidrofóbicos e, devido a essa característica, não são facilmente eliminados do organismo. 

 

5. e 

As proteínas são formados por aminoácidos e não utilizam lipídios em sua síntese; Um carboidrato 

(glicose) é a fonte primária de energia para as células; celulose é carboidrato e não lipídio. 

 

6. a 

A maior fonte de reserva enérgica do corpo humano é o tecido adiposo. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

A gordura é um lipídio, então a enzima é uma lipase. 

 

2. a 

Todas estão corretas, pois o colesterol forma os fosfolipídeos, presentes na membrana celular. Além 

disso, eles também formam testosterona, progesterona e estrogênio, hormônios sexuais. Por último, o 

colesterol é constituinte dos sais biliares sintetizados no fígado, através dos hepatócitos. 

 

3. d 

A fonte de energia utilizada pelo organismo é derivada do carboidrato. 

 

4. c 

Óleos vegetais são insaturados. 

 

5. d 

Glicogênio, glicídios, celulose e amido são carboidratos. 

 

6. e 

O colesterol considerado ruim é o LDL (colesterol de baixa densidade) pois pode provocar o depósito 

de gordura nos vasos e dificultar o fluxo sanguíneo. Já os ácidos graxos mono (presentes no  azeite de 

oliva) e poli-insaturados (presentes no ômega 3) são considerados bons para a saúde.  
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7. a 

A síntese do colesterol ocorre no fígado; o colesterol é precursor da vitamina D. 

 

8. c 

O colesterol é um álcool complexo, indispensável à produção de hormônios sexuais como a 

progesterona e o estrogênio. É integrante de membranas celulares de animais e é transportado associado 

a uma lipoproteína; por isso, fala-se em colesterol HDL, LDL e VLDL. O risco de aterosclerose é maior em 

pessoas com maio  

 

9. c 

Os ácidos graxos conhecidos como ômega-3 e ômega-6 são encontrados em óleos de peixes e em óleos 

vegetais, respectivamente. 

 

Questão Contexto  
 

Simples: glicerídeos, cerídeos, esteroides. 

Complexo: fosfolipídios. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Quem pratica esportes muitas vezes não avalia os avanços tecnológicos que carrega em seu "uniforme 

de trabalho". Em calçados como o tênis, há o cuidado com o uso de materiais redutores da 

transpiração. Tudo para prevenir as micoses, geralmente causadas por fungos que se aproveitam do 

calor e umidade dos pés para obter abrigo e "saborear" a queratina das unhas, pele e pelos.  
Revista "Saúde", Janeiro de 2002, p. 105 (adaptado) 

 

Os fungos causadores de micoses, ao buscar abrigo e alimento nos pés dos atletas, causando danosao 

organismo, exercem um tipo de associação conhecido por 

a) mutualismo. 

b) inquilinismo. 

c) parasitismo. 

d) comensalismo. 

e) predatismo. 

 

2. Se duas populações de animais de espécies diferentes, que pertencem ao mesmo gênero e ocupam o 

mesmo nicho ecológico, forem colocadas num mesmo meio, espera-se que 
a) ocorra competição entre elas e ambas desapareçam. 
b) adaptem-se ao meio, reduzindo, cada uma, sua população à metade. 
c) uma delas vença a competição, determinando a eliminação da outra. 
d) ocorra mutualismo e ambas aumentem suas populações. 
e) ambas continuem com o mesmo número populacional. 
 

3. Considere as afirmações abaixo relativas a fatores de crescimento populacional. 

I. A competição intraespecífica interfere na densidade da população. 

II. A competição interespecífica não influi no crescimento das populações. 

III. Um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que 

diminui quando a densidade da população aumenta. 

IV. Fatores climáticos influem no crescimento da população independentemente de sua densidade. 

 

São verdadeiras apenas: 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

4. A rêmora é um peixe que estabelece uma relação bastante íntima com o tubarão, fixando-se em seu 

corpo e alimentando-se dos restos de alimentos que não foram digeridos pelo temido peixe. Essa 

relação é chamada de: 

a) Inquilinismo. 

b) Competição. 

c) Predação. 

d) Mutualismo. 

e) Comensalismo. 

 

5. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 

macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um 

tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus fingindo 

ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 

atacado e devorado por ela. 
BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência & sociedade: a aventura da vida, a aventura da tecnologia. 

São Paulo: Scipione, 2000 (adaptado). 

Exercícios: Relações ecológicas 
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A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 

exemplo de 
a) comensalismo. 
b) inquilinismo. 
c) cooperação. 
d) predatismo. 
e) mutualismo. 
 

6. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o 

represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a 

ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento 

de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas 

introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos semelhantes. 
PETESSE, M. L., PETRERE, JR. M. Ciência Hoje. São Paulo. n.293 v. 49 jun 2012 (adaptado). 

 

Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a) 
a) redução do fluxo gênico da espécie nativa. 
b) diminuição da competição intraespecífica. 
c) aumento da competição interespecífica. 
d) isolamento geográfico dos peixes. 
e) extinção de nichos ecológicos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse 

caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse 

fungo, após perfurar sua parede e absorver seus nutrientes. É correto afirmar que esse tipo de interação 

é conhecido como: 

a) Comensalismo. 

b) Mutualismo. 

c) Parasitismo. 

d) Predatismo. 

e) Amensalismo 

 

2.  

a) Sociedade. 

b) Mutualismo. 

c) Protocooperação. 

d) Colônia. 

e) Comensalismo. 

 

3. Um peixe que se alimenta de larvas (Gambusia affinis) foi utilizado por pesquisadores no combate às 

larvas do mosquito anófeles que transmite a malária. Esse animal teve papel de destaque nas regiões 

infestadas e contribuiu muito para diminuir o número de pessoas acometidas pela doença. 
Disponível em: http://www.gambusia.net/ACmosquito.html. Acesso em: 22 set. 2013 (texto adaptado). 

 

A relação do Gambusia affinis com as larvas dos anofelinos é considerada um caso de: 
a) Canibalismo. 
b) Predatismo. 
c) Comensalismo. 
d) Amensalismo. 
e) Mutualismo 
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4. O controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos 

seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas 

espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp. introduz 

seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa 

se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, 

é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura.  
 

A técnica de controle biológico realizado pela microvespa Trichogramma sp. consiste na 
a) introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. 
b) introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir o número de indivíduos. 
c) competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. 
d) modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. 
e) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. 
 

5. Os macacos vermelhos do Quênia apresentam tempo de vida em torno de 4 a 5 anos no ambiente 

natural e podem viver até 20 anos em cativeiro. Uma possível explicação para este fato poderia ser a 

ausência, em cativeiro, de uma das relações ecológicas relacionadas a seguir. Assinale a relação 

ecológica cuja ausência em cativeiro pode explicar corretamente este fato: 
a) Predatismo. 
b) Inquilinismo. 
c) Mutualismo. 
d) Foresia. 
e) Comensalismo. 
 

6. O cupim vive associado a protozoários capazes de digerir a celulose, tornando o alimento acessível a 

ambos os animais. Esse tipo de associação é conhecido como: 
a) Parasitismo. 
b) Predatismo. 
c) Mutualismo. 
d) Canibalismo. 
e) Esclavagismo. 
 

7. Frequentemente vemos no mundo animal espécies em que os machos brigam entre si para conseguir 

reproduzir-se com uma fêmea. Também é comum na época reprodutiva que os machos delimitem seu 

território, avisando para os outros que aquela área tem dono. 

 

Esse fenômeno é um exemplo de: 

a) mutualismo. 

b) comensalismo. 

c) competição. 

d) sociedade. 

e) colônia. 

 

8. Considere as seguintes interações entre seres vivos de uma comunidade.  

1  As garças-vaqueiras que se alimentam de carrapatos ectoparasitas de búfalos.  

2  Algas e fungos que formam os liquens.  

3  Duas espécies de cracas que convivem em litorais rochosos e utilizam os mesmos recursos.  

 

Os casos referidos em 1, 2 e 3 são, respectivamente, exemplos de:  

a) comensalismo, mutualismo e predatismo. 

b) comensalismo, mutualismo e competição. 

c) protocooperação, amensalismo e predatismo.  

d) protocooperação, mutualismo e competição.  

e) protocooperação, amensalismo e competição. 

 

 



 

 
B

io
. 

9. Considere as seguintes afirmações sobre as interações intraespecíficas desarmônicas.  

I - O canibalismo sexual observado em fêmeas de louva-a-deus é um exemplo desse tipo de interação.  

II - Esse tipo de interação não ocorre em plantas.  

III - A disputa por fêmeas entre machos de uma espécie exemplifica esse tipo de interação.  

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas I e III.  

d) Apenas II e III.  

e) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

As formigas-de-embaúba são encontradas normalmente em seus formigueiros construídos dentro das 

árvores do gênero Cecropia, popularmente conhecidas como Embaúba. Quando se bate no caule, é possível 

ver várias formigas saindo das fendas que elas criam, como mostrado na imagem. 

Esta planta é fortemente atacada por cupins, podendo causar sua morte, porém as que possuem formigas 

em seu interior, não são. Neste caso, as formigas protegem a Embaúba. Explique qual relação ecológica 

temos entre os cupins e a Embaúba e entre a Embaúba e as formigas e, justificando. 

 

 
Fotógrafo: Rhett A. Butler 

Fonte: https://global.mongabay.com/pt/travel/belize/p20518p.html 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

O parasitismo é uma relação em que um organismo causa mal a outro, porém sem levar à morte. 

 

2. c 

Quando dois organismos possuem um mesmo nicho, haverá competição entre eles. A espécie com mais 

vantagens ou melhores adaptações sobreviverá. 

 

3. d 

II está errado pois a competição é sim um fator importante que pode delimitar o crescimento ou a 

extinção de uma população. 

 

4. e 

As rêmoras não causam nenhum prejuízo ao tubarão, apenas se alimentam dos restos dele. Já o tubarão 

é indiferente à este tipo de relação. 

 

5. d 

A fêmea de Photuris atrai o macho de Photinus para se alimentar dele, caracterizando uma predação. 

 

6. c 

As espécies introduzidas provavelmente possuíam um nicho semelhante em relação aos cascudos, porém 

por não terem predadores naturais, elas possuem uma vantagem na competição, sobrevivendo e fazendo 

com que a população de cascudos diminua. 

 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

Ao matar o organismo e absorver seus nutrientes, temos uma relação trófica, ou seja, uma predação. 

 

2. a 

Na sociedade tem-se uma divisão de castas e tarefas. 

 

3. b 

Os peixes se alimentam das larvas, logo é uma predação. 

 

4. a 

A vespa é um parasita que utiliza as lagartas para colocar os ovos, sem mata-las. Os filhotes de vespa 

serão os parasitoides, que causam efetivamente a morte da lagarta. 

 

5. a 

A única relação desarmônica das alternativas é a predação. Sem os predadores naturais, os macacos 

conseguem sobreviver por mais tempo. 

 

6. c 

Os protozoários são essenciais para que o cupim se alimente, e sem o cupim, os protozoários não teriam 

acesso à celulose. 
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7. c 

Indivíduos de uma mesma espécie brigando por um recurso (no caso, fêmeas para cópula) é um tipo de 

exemplo para a competição intraespecífica. 

 

8. d 

Em 1 ambos saem beneficiados, porém não é uma relação obrigatória. Em 2, ambos saem beneficiados e 

é uma reação obrigatória, onde um não sobrevive sem o outro. Em 3 temos espécies diferentes que 

competem pelos mesmos recursos. 

 

9. c 

A afirmativa II está errada pois plantas podem sim ter relações intraespecíficas desarmônicas, como por 

exemplo competição intraespecífica, em busca de um local com mais nutrientes ou luz. 

 

 

Questão Contexto 

 

Os cupins, ao atacarem a Embaúba, se alimentam dela. Caso não a matem, temos um parasitismo; caso a 

planta morra, teremos predação.  

Já a relação das plantas com as formigas é de mutualismo, já que as formigas dependem delas para fazer seus 

formigueiros e estas sobrevivem graças à presença de formigas, que afastam os cupins. 
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Política para Aristóteles 
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RESUMO   
 

 
Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também destacou-se por suas contribuições à ética, 

em grego) 

  

Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. 

Em outras palavras, seu tema é a boa vida, o bem do homem. No entanto, o que é o bem? Para Aristóteles, 

de modo geral, o bem é a finalidade algo, o 

é tudo aquilo que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis, por exemplo, é aquele que escreve 

bem, pois esta é a finalidade dos lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, 

é uma festa ruim, pois o entretenimento é a finalidade das festas. 

  

Ora, se o bem de alguma coisa é sua finalidade, devemos nos perguntar qual é a finalidade da vida 

humana, para o que é que o homem foi feito. Segundo o filósofo grego, não há dúvida possível aqui. O 

homem foi feito para ser feliz. A finalidade do homem é a felicidade. Felicidade aqui, porém, não se confunde 

com prazer ou alegria passageira. Não. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação 

plena da vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser  ainda que passando 

por problemas e adversidades. Como, porém, determinar o que é uma vida feliz?  

  

Para Aristóteles, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. 

vez, o que a natureza do homem nos revela? Que característica especial o homem possui que o diferencia 

de todos os demais? Que característica constituirá sua felicidade? Segundo o filósofo grego, o homem é 

acima de tudo um animal racional. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. 

Portanto, uma boa vida humana, uma vida feliz é uma vida racional, uma vida regulada pela razão. 

  

Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. Um 

homem racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na justa medida, na mediania. Isso 

é bem claro quando se faz uma análise das virtudes. De fato, um homem bom não se faz por atos isolados, 

mas sim por hábitos bons (virtudes), por práticas constantes do bem. E se fazemos uma análise das virtudes, 

da coragem, por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta 

dela (covardia) e aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima 

e dissemina a verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é se excesso (a indiscrição). 

 

*** 

 

Para concluir, é importante tomar nota das ideias políticas de Aristóteles. Segundo o discípulo de 

Platão, o homem é animal naturalmente social e político, isto é, a vida política não é algo secundário na 

existência humana ou uma simples construção artificial do ser humano. Não. A vida política é parte de nossa 

própria natureza, é algo essencial a nós. 

 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como 

finalidade, de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu 

governo, independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o 

governante busca seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 

 

Há, de acordo com Aristóteles, seis formas de governo, três justas e três injustas. Quando um só 

governa e seu governo promove o bem comum, há monarquia. Quando um só governa e seu governo não 

promove o bem comum, há tirania. Quando um pequeno grupo governa e seu governo promove o bem 

comum, há aristocracia. Quando um pequeno grupo governa e seu governo não promove o bem comum, 
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há oligarquia. Quando todos os cidadãos governam e seu governo promove o bem comum, há democracia 

(ou república, a depender da tradução). Quando todos os cidadãos governam e seu governo não promove 

o bem comum, há demagogia (ou democracia, a depender da tradução) 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.   

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

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

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

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

 

Nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na 

 

 

Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

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

escolhas racionais. 

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

se busca por ele mesmo. 

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

virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

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

da convivência social na polis. 

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

pelo exercício da sensibilidade.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deve abranger as das outras, de mod  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

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

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

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

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

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

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

 

3. 
natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 

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

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

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

afirmar que:  

a) 

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

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

compartilham com algumas espécies de animais.    

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

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

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

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

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

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

comunidade política.    

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

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

fundamentos da crítica da economia política escrito em 1857/1858.    

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

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

vista o Bem coletivo.    

 

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

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

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

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

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

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

 

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

afirmativas a seguir. 

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

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

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

às questões morais e intelectuais. 

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

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 

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

 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
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6. A Em nada se define mais o cidadão, em sentido pleno, do que 

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

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

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

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

 

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

afirmar que 

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

plena. 

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

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

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

participar delas. 

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

 

Soma: (  ) 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Considere o seguinte fragmento. 

-suficiente. Quando 

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

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

 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário Gama Cury. Brasília: EDUNB, 2001. p.23. 

 

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

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

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

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

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

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

 

2. Leia o texto a seguir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Aristóteles, considere as afirmativas a seguir: 

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

não causar danos uns aos outros. 

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

seus membros e tornar possível uma boa vida. 

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

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

única função proporcionar a segurança dos indivíduos. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

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

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

completa, porém nã  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 332.  

De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça, 

no estado de direito, é  

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

irrestrito.   

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

sistemas jurídicos.  

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

valer por si mesmos.   

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

cidadão  individualmente.   

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

meio de leis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

necessidades individuais. 

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

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

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

justo e de cidade boa depende da tripartição dos poderes. 

 

5. TEXTO I 

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

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

 
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 

TEXTO II 

eito de administrar justiça e exercer 

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

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

lo depois de certos inter  
ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 

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

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

a) prestígio social. 

b) acúmulo de riqueza. 

c) participação política. 

d) local de nascimento. 

e) grupo de parentesco. 
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6. Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política

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

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

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

 
(ARISTÓTELES. Política, livro III, cap. 1 1275a6-7 e 22-23). 

A partir desse trecho, é correto afirmar que 

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

têm cidadania. 

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

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

cidade. 

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

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

cidade. 

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

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

econômica. 

Soma: (   ) 

 

7. 
absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios  esses 

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

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

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

 

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

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

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

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

concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.  

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

habitantes da pólis a participarem da vida cívica. 

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

dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

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

tempo para resolver os problemas da cidade. 

 

8.  

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

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

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

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

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

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

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

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

homens livres. 

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

domésticos. 

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

dominar os escravos. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

c) Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. 

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

e) Promover o anonimato das opiniões e decisões. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

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

igualdade. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

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

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

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

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

alcançada no interior da vida em comunidade. 

 
2. c 

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

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

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

se à ciência política. 

 
3. c 

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

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

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

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 
4. c 

tural, desenvolve-se temporalmente 

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

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

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

a democracia, quanto outras mais restritas. 

 

5. a 

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

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

ponto de vista moral como intelectual. 

 
6. 1 + 2 + 8 = 11 

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

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

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

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

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

Exercícios de casa 

 

1. c 

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

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

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

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

alcançada no interior da vida em comunidade. 
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2. c 
 desenvolve-se 

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

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

do ponto de vista moral como intelectual. 

 
3. e 

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

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

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

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

 
4. b 

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

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

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

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

Montesquieu. 

 
5. c 

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

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

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

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

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

 
6. 1 + 4 + 8 = 13 

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

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

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

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

 
7. b 

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

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

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

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

elitista de cidadania. 

 
8. b 

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

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

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

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

a tarefas mais elevadas. 

 
9. a 

P

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

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

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

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

possíveis equívocos de decisões tomadas por uns poucos. 
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RESUMO   
 

 
A força de atrito é paralela ao plano  com sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de 

deslizamento entre as partes.   

   

A expressão geral da força de atrito é   

   

é coeficiente de atrito (depende do material dos corpos em contato e do polimento das 

superfícies) e N é a reação normal.   

 

Obs. 1: Na equação entram os módulos da forças, ou seja, seus valores absolutos, porque a força de atrito e 

a normal não são vetores paralelos.   

 

Obs.2: Uma superfície pode ter atrito, mas pode não ter força de atrito atuando. A força de atrito é contrária 

ao deslizamento entre as partes ou à tendência do deslizamento entre as partes. Assim se não há tendência 

de deslizamento, não há força de atrito atuando. Por exemplo: não há força de atrito atuando em um livro 

repousando sobre uma mesa horizontal.   

 

Obs.3: A força de atrito não é necessariamente contrária ao movimento. Assim, quando você faz uma força 

no chão para andar, essa força é para trás. Mas o chão não vai para trás. Seu pé agarra no chão e o atrito é 

para frente. É o atrito que provoca o movimento. 

   

   

Assim, em uma bicicleta, por exemplo, costuma-se representar o atrito como na figura abaixo.   

   

A força de atrito na roda dianteira é para trás, pois a roda apenas rola pelo chão. Agora a roda traseira 

faz força no chão, empurra o chão para trás. O chão reage fazendo uma força para frente que é a força de 

atrito.   

 

Obs.4: Para uma situação como um livro em repouso sobre uma mesa horizontal, a força normal é a força do 

plano.   
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Em uma situação como a de um livro em repouso em um plano inclinado, onde há normal e força de 

atrito, a força do plano é a soma vetorial dessas componentes.   

   

coeficiente de atrito estático e) na iminência do deslizamento, e o de coeficiente de atrito dinâmico d) 

quando já foi iniciado o movimento. A experi e d.   

e d, utiliza- -

e d.   

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

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

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

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

mencionada no texto? 

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

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

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento 

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento. 

e) Vertical e sentido para cima. 

 

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

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

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

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

pressão p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são: 
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3. Um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal. Nesta situação, atuam horizontalmente 

sobre o bloco uma força 𝐹1 de módulo igual a 7 N e uma força de atrito entre o bloco e a superfície 

(Figura a). Uma força adicional 𝐹2 de módulo 3 N, de mesma direção, mas em sentido contrário à 𝐹1 é 

aplicada no bloco (Figura b). Com a atuação das três forças horizontais (força de atrito, 𝐹1 e 𝐹2 e o 

bloco em repouso).  

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o módulo da força resultante horizontal 𝐹𝑟 sobre 

o bloco:  

a) 𝐹𝑟 = 3 𝑁  

b) 𝐹𝑟 = 0 

c) 𝐹𝑟 = 10 𝑁  

d) 𝐹𝑟 = 4 𝑁 

e) 𝐹𝑟 = 7 𝑁 

 

4. Na situação da figura a seguir, os blocos A e B têm massas 𝑚𝐴 3,0 kg e 𝑚𝐵 1,0 kg. O atrito entre o bloco 

A e o plano horizontal de apoio é desprezível, e o coeficiente de atrito estático entre B e A vale 𝜇𝑒 

0,4. O bloco A está preso numa mola ideal, inicialmente não deformada, de constante elástica K = 160 

N/m  que, por sua vez, está presa ao suporte S.  
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O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado produzindo uma deformação na mola 

e, quando solto, a mola produzirá certa aceleração nesse conjunto. Desconsiderando a resistência do 

ar, para que B não escorregue sobre A, a deformação máxima que a mola pode experimentar, em cm, 

vale:  

a) 3,0  

b) 4,0  

c) 10  

d) 16 

 

5. Um bloco A de massa 3,0 kg está apoiado sobre uma mesa plana horizontal e preso a uma corda ideal. 

A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, 

conforme mostra o desenho. Uma pessoa pendura, suavemente, um bloco B de massa 1,0 kg no 

gancho. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco A e a mesa são, respectivamente, 

𝜇𝑒  0,50 e 𝜇𝑐  0,20. Determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A. Adote g = 10 m/s² 

. 

 

 
a) 15 N  

b) 6,0 N  

c) 30 N  

d) 10 N  

e) 12 N 

 

6. Calcule a aceleração do sistema abaixo quando o corpo de massa M é puxado por uma força que forma 

um ângulo com F r horizontal. Sabendo-se que entre a superfície e o corpo existe um coeficiente de 

 

 

 
 

Dados: F = 10 N; M = 2 kg; α = 60;  = 0,1; cos 60° = 0,5; sen 60° = 0,9 e g = 10 m/s² . 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

  

1. Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, 

as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, 

da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para 

que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. Pode-se afirmar corretamente que, 

imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito sobre o carro tem  

a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade do carro.  

b) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e aponta para o centro.  

c) a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade do carro.  

d) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e normal à superfície da pista. 
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2. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600N. A caixa 

encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10m/s². 

Para que a aceleração da caixa seja constante, com modulo igual a 2m/s² tenha a mesma orientação 

da força F, o coeficiente de atrito cinético e a caixa deve ser: 

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,3 

d) 0,4 

e) 0,5 

 

3. A figura seguinte ilustra uma pessoa aplicando uma força F para direita em uma geladeira com rodas 

sobre uma superfície plana.  

 

 
 

Nesse contexto, afirma-se que:  

I. O uso de rodas anula a força de atrito com o solo.  

II. A única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa.  

III. Ao usar rodas, a força de reação normal do piso sobre a geladeira fica menor.  

IV. A geladeira exerce sobre a pessoa uma força oposta e de igual intensidade a F.  

V. Se a geladeira se movimenta com velocidade constante, ela está em equilíbrio.  

 

São corretas apenas as afirmativas:  

a) III e IV.  

b) IV e V.  

c) I, II e III.  

d) I, II e V. 

 

4. -

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

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

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

de atrito cinético. O coeficien

estática 

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

a) 1200 N e 12000 N.  

b) 12000 N e 120 N. 

c) 20000 N e 15000 N.  

d) 9600 N e 7200 N. 

 

5. Sobre um paralelepípedo de granito de massa m = 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e 

horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F = 2.900 N. Os coeficientes de atrito dinâmico e 

estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35 respectivamente. Considere a aceleração 

da gravidade local igual a 10 m/s². Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco 

é: 
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a) 7.550 N 

b) 9.000 N 

c) 3.150 N 

d) 2.250 N 

e) 2.900 N 

 

6. Um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis da 

residência, começou empurrando o guarda-roupa do seu quarto, que tem 200 kg de massa. A força 

que ele empregou, de intensidade F, horizontal, paralela à superfície sobre a qual o guarda-roupa 

deslizaria se mostrou insuficiente para deslocar o móvel. O estudante solicitou a ajuda do seu irmão e, 

desta vez, somando à sua força uma outra força igual, foi possível a mudança pretendida. O estudante, 

desejando compreender a situação-problema vivida, levou-a para sala de aula, a qual foi tema de 

discussão. Para compreendê-la, o professor apresentou aos estudantes um gráfico, abaixo, que 

relacionava as intensidades da força de atrito (fe, estático, e fc, cinético) com as intensidades das forças 

aplicadas ao objeto deslizante.  

 

 
 

Com base nas informações apresentadas no gráfico e na situação vivida pelos irmãos, em casa, é 

correto afirmar que  

a) o valor da força de atrito estático é sempre maior do que o valor da força de atrito cinético entre 

as duas mesmas superfícies.  

b) a força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão é sempre numericamente igual ao peso 

do guarda-roupa.  

c) a força de intensidade F, exercida inicialmente pelo estudante, foi inferior ao valor da força de 

atrito cinético entre o guarda-roupa e o chão.  

d) a força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa porque foi superior 

ao valor máximo da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão.  

e) a força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa porque foi superior 

à intensidade da força de atrito cinético entre o guarda-roupa e o chão. 

 

7. Um trator utiliza uma força motriz de 2000 N e arrasta, com velocidade constante, um tronco de massa 

200 kg ao longo de um terreno horizontal e irregular. Considerando g = 10 m/s², é correto afirmar que 

o coeficiente de atrito cinético  entre o tronco e o terreno vale 

a) 1,0 

b) 0,5 

c) 0,25 

d) zero 
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8. Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro 

grupos de polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes 

são interligadas por uma correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, 

no sentido A  B (como indicado no esquema), ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para 

frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa.  

 

 
 

O equipamento acima descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma:  

a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário. 

b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário. 

c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário. 

d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário. 

e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. 

 

9. Um balde de 400 g é suspenso por um fio ideal que tem uma extremidade presa a um bloco de massa 

12 kg. O conjunto está em repouso, quando se abre a torneira, que proporciona uma vazão de água (ρ 

= 1 kg/L), constante e igual a 0,2 L/s. 

 

 
 

Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal que o suporta 

é 𝜇𝑒= 0,4 e que a polia é ideal, esse bloco iniciará seu deslocamento no instante imediatamente após 

Dados: 

g = 10 m/s² 

 

a) 22 s 

b) 20 s 

c) 18 s 

d) 16 s 

e) 14 s 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
A figura a seguir ilustra duas pessoas (representadas por círculos), uma em cada margem de um rio, 

puxando um bote de massa 600 kg através de cordas ideais paralelas ao solo. Neste instante, o ângulo que 

cada corda faz com a direção da correnteza do rio vale θ = 37°, o módulo da força de tensão em cada corda 

é F = 80 N, e o bote possui aceleração de módulo 0,02 m/s² , no sentido contrário ao da correnteza (o 

sentido da correnteza está indicado por setas tracejadas). Considerando sen(37°) = 0,6 e cos(37°) = 0,8, qual 

é o módulo da força que a correnteza exerce no bote? 

 

 
 

  a) 18 N  

b) 24 N  

c) 62 N  

d) 116 N  

e) 138 N 
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Exercícios de decomposição de 
força e plano inclinado 

22 
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RESUMO   
 

 

Toda grandeza vetorial pode ser decomposta em componentes ortogonais X e Y Funciona 

exatamente da mesma forma com que se faz na velocidade inicial do lançamento oblíquo, o vetor forma um 

ângulo com uma direção de referência (no lançamento oblíquo é o solo) e é aplicado seno e cosseno para 

determinar a velocidade na vertical e na horizontal. 

Para fazer a decomposição, utilizaremos sempre o triângulo: 

 
Podemos definir então 

sen(α)=a/b     ;   cos(α)=c/b    ;   tg(α)=a/c 

 

Plano Inclinado 

Considere um bloco deslizando num plano inclinado, sem atrito, que forma um ângulo θ com a 

horizontal. Note que, ao marcar o peso e a normal, elas não podem se equilíbram, pois não tem a mesma 

direção. 

Usamos um referencial XY inclinado em relação à horizontal e com o X na direção do movimento e 

fazemos a decomposição da força peso nas componentes X e Y do novo referencial.  

 

 
 

Como não existe movimento na direção Y do referencial, podemos afirmar que a normal equilibra a 

componente Y do peso. Note também que no eixo X haverá uma força resultante que atua no bloco, a 

componente X do peso. 

Podemos escrever então: 

N=Py = Pcosθ 

FR=Px=Psenθ 

 

Importante: O ângulo entre o plano inclinado e a horizontal é igual ao ângulo entre a vertical e a 

reta perpendicular ao planto inclinado. De acordo com o desenho acima, o ângulo θ formado entre o plano 

inclinado com a horizontal é o mesmo que o eixo X forma com a força peso. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45o em relação ao solo. 

A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2,0 N. 

Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito, em newtons, é igual a:  

a) 0,7 

b) 1,0 

c) 1,4 

d) 2,0 

 

2. Uma criança desliza em um tobogã muito longo, com uma aceleração constante. Em um segundo 

momento, um adulto, com o triplo do peso da criança, desliza por esse mesmo tobogã, com 

aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas puntiformes e 

despreze todos os atritos. A razão entre a aceleração do adulto e a da criança durante o deslizamento 

é 

a) 1.  

b) 3.  

c) 1/3.  

d) 4. 

 

3. Um bloco escorrega a partir do repouso por um plano inclinado que faz um ângulo de 45º com a 

horizontal. Sabendo que durante a queda a aceleração do bloco é de 5,0 m/s² e considerando g = 

10m/s², podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,3 

d) 0,4 

e) 0,5 

 

4. Um jovem, utilizando peças de um brinquedo de montar, constrói uma estrutura na qual consegue 

equilibrar dois corpos, ligados por um fio ideal que passa por uma roldana. Observe o esquema. 

 

 
 

Admita as seguintes informações: 

 

 os corpos 1 e 2 têm massas respectivamente iguais a 0,4 kg e 0,6 kg; 

 a massa do fio e os atritos entre os corpos e as superfícies e entre o fio e a roldana são desprezíveis. 

 

Nessa situação, determine o valor do ângulo β. 

 

5. Três blocos A, B e C, de massas 𝑀𝐴  = 1,0 kg e 𝑀𝐵  = 𝑀𝐶  = 2,0 kg, estão acoplados através de fios 

inextensíveis e de pesos desprezíveis, conforme o esquema abaixo.  
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Desconsiderando o atrito entre a superfície e os blocos e, também, nas polias, a aceleração do sistema, 

em m/s² , é igual a  

a) 2,0. 

b) 3,0.  

c) 4,0.  

d) 5,0. 

 

6. A figura representa dois alpinistas A e B, em que B, tendo atingido o cume da montanha, puxa A por 

uma corda, ajudando-o a terminar a escalada. O alpinista A pesa 1 000 N e está em equilíbrio na encosta  

da montanha, com tendência de deslizar num ponto de inclinação de 60° com a horizontal (sen 60° = 

0,87 e cos 60° = 0,50); há atrito de coeficiente 0,1 entre os pés de A e a rocha. No ponto P, o alpinista  

fixa uma roldana que tem a função exclusiva de desviar a direção da corda.  

 

 
 

A componente horizontal da força que B exerce sobre o solo horizontal na situação descrita, tem 

intensidade, em N,  

a) 380.  

b) 430.  

c) 500.  

d) 820.  

e) 920. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

  

1. Um vagão gôndola, mostrado na figura a seguir, transportando minério de ferro, deve descer uma 

rampa inclinada para entrar em uma mina a certa profundidade do solo.  
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Para controlar a velocidade de descida do vagão, um cabo de aço é amarrado a esse vagão e a uma 

máquina que está na parte superior da rampa. Esse cabo aplica, no vagão, uma força paralela à rampa 

e orientada para a máquina. Essa situação pode ser descrita em um diagrama vetorial em que as forças 

aplicadas possuem as seguintes notações: 

 

 

 

 

 

 

 Nesse contexto, a situação descrita está corretamente reproduzida no diagrama vetorial: 

 

 
 

2. Para manter um carro de massa 1.000 kg sobre uma rampa lisa inclinada que forma um ângulo θ com a 

horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a 

rampa inclinada, marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre 

o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Despreze o atrito. Dados: senθ = 0,6; 

cosθ = 0,8 e g = 10 m/s².  

 

 
 

a) 8.000 N e 6.000 N  

b) 6.000 N e 8.000 N  

c) 800 N e 600 N  

d) 600 N e 800 N  

e) 480 N e 200 N 
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3. Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito estático = 1 como 

mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo α de inclinação do plano de modo que o 

bloco permaneça em repouso? 

 

 
Alternativas: 

a) 30° 

b) 45° 

c) 60° 

d) 75° 

e) 90° 

 

4. Na figura, estão indicadas as forças atuantes em uma caixa de peso P = 60 N que sobe uma rampa 

áspera com velocidade constante sob a ação de uma força F = 60 N. 

 

 
 

Nessas circunstâncias. o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e esse bloco vale 

Dados: sen(37°) = 0,6 e cos(37°) = 0,8. 

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 0,3 

d) 0,5 

 

5. Um abajur está apoiado sobre a superfície plana e horizontal de uma mesa em repouso em relação 

ao solo. Ele é acionado por meio de um cordão que pende verticalmente, paralelo à haste do abajur, 

conforme a figura 1. Para mudar a mesa de posição, duas pessoas a transportam inclinada, 

em movimento retilíneo e uniforme na direção horizontal, de modo que o cordão mantém-se vertical, 

agorainclinado de um ângulo θ = 30°, constante em relação à haste do abajur, de acordo com a figura 

2. Nessa situação, o abajur continua apoiado sobre a mesa, mas na iminência de escorregar em relação 

a ela, ou seja, qualquer pequena inclinação a mais da mesa provocaria o deslizamento do abajur. 
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Calcule: 

a) o valor da relação N1/N2, sendo N1 o módulo da força normal que a mesa exerce sobre o abajur na 

situação da figura 1 e N2 o módulo da mesma força na situação da figura 2. 

b) o valor do coeficiente de atrito estático entre a base do abajur e a superfície da mesa. 

 

6. Duas esferas A e B de massas iguais, são abandonadas de uma mesma altura h em relação ao solo, a 

partir do repouso. A esfera A cai verticalmente em queda livre e a  esfera B desce por uma rampa 

inclinada de um ângulo  em relação à horizontal, como mostra a figura abaixo. Desprezando-se os 

atritos e a resistência do ar, calcule a razão entre as acelerações das esferas A e B, 
𝑎𝐴

𝑎𝐵
, é  

 

 
 

a) senθ 

b) cosθ 

c) tgθ 

d) 1/cosθ 

e) 1/senθ 

 

7. Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de um ângulo de 30° com a horizontal, 

preso a uma mola, de constante elástica k = 100 N/m, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o 

plano pode ser desprezado.  

 

 
 

a) Represente as forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma das forças.  

b) Calcule a deformação da mola nessa situação. 

 

8. Na figura abaixo, a mola M, os fios e a polia possuem inércia desprezível e o coeficiente de atrito 

estático entre o bloco B, de massa 2,80 kg, e o plano inclinado é  = 0,50.  
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O sistema ilustrado se encontra em equilíbrio e representa o instante em que o bloco B está na 

iminência de entrar em movimento descendente. Sabendo-se que a constante elástica da mola é k = 

350 N/m, nesse instante, a distensão da mola M, em relação ao seu comprimento natural é de 

 

Dados: g = 10 m/s², senθ = 0,8 e cosθ = 0,6 

a) 0,40 cm  

b) 0,20 cm  

c) 1,3 cm  

d) 2,0 cm  

e) 4,0 cm 

 

9. Um professor de Física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático 

entre a rampa e um bloco. O professor foi alterando o ângulo da rampa em relação à horizontal, até 

que o bloco atingiu a iminência do movimento. Nesse exato instante, tirou uma foto da montagem e 

acrescentou com os valores de algumas grandezas, como mostra a figura.  

 

 
 

Chegando a sala, explicou a situação a seus alunos e pediu que determinassem o valor do coeficiente 

de atrito estático entre o bloco e a rampa. O valor correto do coeficiente de atrito estático e da força 

de atrito, em N, que os alunos devem encontrar, é:  

a) 0,65 e 45.  

b) 0,75 e 45.  

c) 0,65 e 60.  

d) 0,75 e 60. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Um trabalhador está puxando, plano acima, uma caixa de massa igual a 10kg, conforme indica a figura. 

 

 
 

A força de atrito cinético entre as superfícies de contato da caixa e do plano tem módulo igual a 6 N. 

Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² , o cos30,0° = 0,87, o sen30,0° = 0,5, o cos20,0° = 0,94 e 

o sen20,0° = 0,34.  

Após colocar a caixa em movimento, o módulo da força F que ele precisa aplicar para manter a caixa em 

movimento de subida com velocidade constante é aproximadamente igual a  

 

a) 200 N. 

b) 115 N. 

c) 68 N. 

d) 46 N. 
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Questão Contexto 
 

D 

  



𝑠𝑒𝑛 (𝛼) =
𝑎

𝑏
     ;    𝑐𝑜𝑠(𝛼) =

𝑐

𝑏
    ;    𝑡𝑔(𝛼) =

𝑎

𝑐

θ

𝑁 = 𝑃𝑦 =  𝑃𝑐𝑜𝑠𝜃
𝐹𝑅 = 𝑃𝑥 = 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃



θ

 

√2

√2

 

 



 

 

²

 

²



 
²

 
α

α

α

α

 
α

α

α

α

α α



 

²

 

 



 

 



√3

√3

√3

 

² 

√3

√3



 

𝐹𝑦 = 𝐹1 − 𝐹3 → 𝐹𝑦 = 1 − 3 → 𝐹𝑦 = −2 

𝐹𝑥 = 𝐹4 − 𝐹2 → 𝐹𝑥 = 4 − 2 → 𝐹𝑥 = 2 

𝐹𝑟 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 → 𝐹𝑟 = √4 + 4 → 𝐹𝑟 = 2√2𝑁

 

𝑡𝑎𝑛45° =
𝑓𝑎𝑡

𝑁
→ 1 =

𝑓𝑎𝑡

2
→ 𝑓𝑎𝑡 = 2𝑁

 

𝐹𝑎𝑡𝐵
= 𝑃𝐴 𝑠𝑒𝑛60° − 𝜇𝑃𝐴 𝑐𝑜𝑠60° → 𝐹𝑎𝑡𝐵

= 1000.0,87 − 0,1.1000.0,5 = 820𝑁



 

 

𝑃𝐵𝑋 − 𝑃𝐴 𝑋 − 𝑓𝐴 − 𝑓𝐵 = (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵
)𝑎 

180 − 48 − 12 − 80 = 40𝑎 → 𝑎 =
1𝑚

𝑠2

𝑇 − 𝑃𝐴𝑋 − 𝑓𝐴 = 𝑚𝐴 𝑎 → 𝑇 = 10(1) + 80 + 12 = 102𝑁 = 0,102𝑘𝑁

 



𝐹𝑥 = 𝐹𝑐𝑜𝑠30° = 200(0,87) → 𝐹𝑥 = 174𝑁  
𝐹𝑦 = 𝐹𝑠𝑒𝑛30° = 200(0,5) → 𝐹𝑦 = 100𝑁  

𝑁1 + 𝐹𝑦 = 𝑚1𝑔 → 𝑁1 + 100 = 20(10) → 𝑁1 = 100𝑁  

𝐴1 = 𝜇𝑁1 = 0,1(100) → 𝐴1 = 10𝑁 

𝑃𝑥 = 𝑚2𝑔𝑠𝑒𝑛60° = 60(0,87) → 𝑃𝑥 = 52,2𝑁 
𝑃𝑦 = 𝑚2𝑔𝑐𝑜𝑠60° = 60(0,5) → 𝑃𝑦 = 30𝑁  

𝑁2 = 𝑃𝑦 → 𝑁2 = 30𝑁  

𝐴2 = 𝜇𝑁2 = 0,1(30) → 𝐴2 = 3𝑁

𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 1: 𝐹𝑥 − 𝑇 − 𝐴1 = 𝑚1𝑎 

𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 2: 𝑇 − 𝑃𝑥 − 𝐴2 = 𝑚2𝑎 

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 : 𝐹𝑥 − 𝐴1 − 𝐴2 − 𝑃𝑥 = (𝑚1 + 𝑚2
)𝑎 

174 − 10 − 52,2 − 3 = 26𝑎 → 𝑎 = 4,18
𝑚

𝑠2
 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜  𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 2: 𝑇 −  𝑃𝑥 − 𝐴2 = 𝑚2𝑎 → 𝑇 = 6(4,18) + 52,2 + 3 = 80,3𝑁

 

𝐹𝑟 = √32 + 42 = 5𝑁 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑎 → 𝑎 =
𝐹𝑟

𝑚
=

5𝑁

10𝑘𝑔
= 0,50 𝑚/𝑠²

 

α

 



 

𝐹𝑟 = 𝑃𝑥 → 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛30° → 𝑎 = 𝑔𝑠𝑒𝑛30° = 10(0,5) =
5𝑚

𝑠2

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎∆𝑆 → 𝑣2 = 02 + 2.5.1440 → 𝑣 = 120𝑚 /𝑠

 

 

𝑃𝑥 = 𝑚𝑎 → 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚𝑎 → 𝑎 = 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃  



Θ

Θ

 



𝑃𝑠𝑒𝑛30° = 50.0,5 = 25𝑁  
𝑃𝑐𝑜𝑠30º = 50.0,9 = 45𝑁

𝐹𝑎𝑡𝐶
= 𝜇𝐶𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝐶
= 𝜇𝐶𝑃𝑐𝑜𝑠30°  

𝐹𝑎𝑡𝐶
= 0,1.45 = 4,5𝑁

 

𝐹2 = 𝑇 2 + 𝑇 2 + 2. 𝑇.𝑇. 𝑐𝑜𝑠60° = 2𝑇 2 + 2𝑇 2 (
1

2
) → 𝐹2 = 3𝑇 2 → 𝐹 = √3𝑇

 

𝑚 =
8𝑐𝑜𝑠30°

2
= 2√3 𝑘𝑔
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Globalização 
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mar 
 

 

RESUMO   
 

 

A Globalização ou Mundialização é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve 

diferentes dimensões das sociedades  setor econômico, social, cultural e político  promovendo a 

intensificação das relações e das trocas.  

 

A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada pelo avanço 

tecnológico, das comunicações  internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de fibra ótica, 

por exemplo - e dos transportes  em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação das 

informações entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros.  

 

encurtamento das 

distâncias o que, a partir destes avanços a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova 

configuração surgiu. Esta nova configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de 

se percorrer grandes distâncias em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do 

tempo era em dias ou meses, como no caso de uma viagem de navio, atualmente esta contagem é feita em 

horas, como no caso de uma viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A 

partir destas relações ocorrem as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. 

aldeia global

a formação de uma rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia.  

 

- Debate sobre o início da globalização 

 

Há o debate acerca do período em que se iniciou o processo de globalização. Há aqueles que 

acreditam que este processo teve início no período em que vigorava o capitalismo comercial, período este 

das grandes navegações e que se estendeu do século XV até o XVIII.  

 

Contudo, a grande maioria dos estudiosos defende que o termo globalização está associado à queda 

do socialismo e ascensão do capitalismo financeiro e informacional, período em que foi marcante a 

concentração e a centralização de capitais, onde se originaram monopólios e oligopólios em diversos setores 

da economia, no caso do Brasil pode se identificar a ocorrência destes no setor de bebidas, por exemplo. 

Neste mesmo período foram introduzidas novas tecnologias e novas fontes de energia no processo 

produtivo. Há, portanto, a expansão do mercado.  

 

Sendo assim, considera-se que a globalização é um processo relacionado à evolução do capitalismo 

e que vem ocorrendo desde a época das grandes navegações, mas que só se consolidou de fato em um 

período mais recente, isso porque está associado à evolução do capitalismo, tendo como marco o fim da 

Guerra Fria e da União Soviética (Socialista) ou o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

- O papel do Estado e das empresas transnacionais 

 

A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e assim estabelecem trocas 

originando um arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes identificam-se dois agentes chave, os 

Estados nacionais e as empresas, mais especificamente as transnacionais  empresas que possuem sede em 

seu país de origem e filiais ao redor do mundo. 

 

Os Estados nacionais são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado, isso porque 

são eles que originam os blocos econômicos  arranjo entre países para se facilitar trocas, sobretudo 

comerciais, mas também de pessoas em alguns casos, pode-se citar como exemplos o MERCOSUL, o NAFTA 

e a União Europeia -, além disso cabe a este agente organizar o seu território, e por extensão, a entrada de 

produtos, pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal adotada pelos países 
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neste contexto de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado 

na economia com o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais.  

 

Outro agente chave deste processo são as empresas transnacionais que estabelecem um padrão de 

consumo e desfragmentam a sua produção ao redor do mundo em busca de vantagens econômicas, tais 

como subsídios, criando assim uma rede de produção global.  

 

Há ainda outros agentes igualmente fundamentais no engendramento deste processo, tais como os 

organismos supranacionais  tais como a OMC (Organização Mundial do Comércio), o mercado financeiro 

e também a infraestrutura técnica. 

 

- O papel da cultura  

 

Como dito anteriormente, a globalização relaciona-se não apenas com a dimensão comercial e 

financeira, mas também com a dimensão cultural. Com a facilitação das comunicações houve 

consequentemente a ampliação das trocas culturais, sem que para isso fosse necessário uma integração 

territorial.  

 

Pode-se identificar exemplos disso como, a ampliação do acesso à internet, que possibilita trocas 

culturais entre pessoas de diversas partes do mundo, e o papel desempenhado pela mídia, que a partir de, 

por exemplo, comerciais para a venda de produtos, difunde um padrão mundial, seja este o padrão de moda, 

padrão de hábitos, padrão de consumo ou outros. Há ainda a possibilidade troca cultural a partir de filmes, 

séries, músicas e outros. Cabe destacar que a língua inglesa se torna neste momento o idioma universal 

utilizado para a comunicação.  

 

Destaca-se, portanto, por um lado, a possibilidade de trocas e enriquecimento cultural, e por outro 

a tendência de homogeneização dos padrões culturais ao redor do mundo, ou seja, a padronização dos 

indivíduos tendo por base uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais.  

 

- Estão todos os países e pessoas de fato integrados? 

 

Apesar dos benefícios inegáveis que a globalização traz consigo, como por exemplo, o avanço 

tecnológico, por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres e ricos, pois, é possível 

perceber na análise do conjunto de informação sobre o processo de globalização que, a tecnologia passa a 

ser fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário mundial, ou seja, aqueles que não 

possuem o aparato tecnológico necessário ou que o possuam precariamente são colocados em segundo 

plano no estabelecimento de relações, pois o seu tempo de fluidez é outro, é um tempo mais lento.  

 

As consequências da globalização também podem ser identificadas na dimensão social através do 

caso do desemprego estrutural, desemprego da mão de obra causado por mudanças tecnológicas da 

produção  automação ou robotização da produção são expressões que aparecem frequentemente - , onde, 

por exemplo, em uma fábrica poderia se empregar 10 funcionários para exercer determinada função estes 

são substituídos por robôs, máquinas. Exemplos reais disto ocorreram e ainda ocorrem e muitas vezes passam 

despercebidos no dia a dia, a exemplo do uso de caixas eletrônicos em agências bancárias, o uso da internet 

para serviços bancários, compras online e diversos outros serviços, estes e outros exemplos podem ser 

identificados no cotidiano.   

 

Outro caso de exclusão social é em relação ao acesso à internet. Atualmente o meio de comunicação 

mais utilizado é a internet, contudo cabe observar que nem todas as pessoas ao redor do globo tem acesso 

à rede de informações ou se o tem em muitos casos se dá de forma ineficiente.  

 

Observa-se, portanto, em um panorama geral que existem países e sociedades dominantes dentro 

deste processo e estes são capazes de determinar, ou pelo menos influenciar, os rumos da globalização e 

seus desdobramentos, como a capacidade de expandir seus valores culturais, serem os principais agentes 

econômicos no contexto global, terem uma maior capacidade de produzir e implementar tecnologias, 

dentre outros aspectos.  
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  Disneylândia 

 

-Kong 

E produzem com matéria-prima brasileira 

Para competir no mercado americano 

[...] 

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 

[...] 

Crianças iraquianas fugidas da guerra 

Não obtêm visto no consulado americano do Egito 

 
ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 2013 (fragmento). 

 

Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 

a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 

b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 

c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 

d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 

e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 

 

  

2. inistrativa onde os impostos são menores, as unidades de 

produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus 

 

SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001 (adaptado). 

 

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 

consequência social derivada dessas estratégias tem sido 

a) o crescimento da carga tributária. 

b) o aumento da mobilidade ocupacional. 

c) a redução da competitividade entre as empresas. 

d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 

e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 

 

 

3. ma de desenhista industrial e seu alto 

conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% 

entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro profissional 

não está na Espanha, como o de, pelo menos, 120 mil conterrâneos que emigraram nos últimos dois 

anos. O irmão dele, que é engenheiro-agrônomo, conseguiu emprego no Chile. Atualmente, Daniel 

a. A oficina 

 
GUILAYN, P. Na Espanha, universidade ensina a emigrar. O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado). 

 

A situação ilustra uma crise econômica que implica 

a) valorização do trabalho fabril. 

b) expansão dos recursos tecnológicos. 

c) exportação da mão de obra qualificada. 

d) diversificação dos mercados produtivos. 

e) intensificação dos intercâmbios estudantis. 
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4. 
embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. 

Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos 

econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala 

 
HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 

 

Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 

a) criação de uniões aduaneiras. 

b) difusão de padrões culturais. 

c) melhoria na infraestrutura de transportes. 

d) supressão das barreiras para comercialização. 

e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

 

5. m o risco 

de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 

acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral 

de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se 

dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se 

enfileiraram casa abandonada  
HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

 

6. -se um sistema presidido pelas 

técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 

 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 

transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 

acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa 

"aldeia-global", explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam 

gradativamente as barreiras tarifárias para proteger sua produção da concorrência dos produtos 

estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. Processo esse que é acompanhado 

por uma intensa revolução nas tecnologias de informação -telefones, computadores e televisão. 

São características da globalização, exceto: 
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a) É marcada pela expansão mundial das pequenas corporações. A cadeia de fast food McDonalds, 

por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 

b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores 

vantagens fiscais, mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma transferência 

de empregos dos países ricos - que possuem altos salários e inúmeros benefícios - para as nações 

industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 

c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a aumentar custos, com o 

objetivo de obter preços menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação 

estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 

estrutural. 

d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de 

trabalho. Novas oportunidades surgem, por exemplo, no setor agrícola, com o surgimento de um 

novo tipo de empresa, as de "inteligência intensiva", que se diferenciam das indústrias de capital 

ou mão de obra intensivas. 

e) Caixas automáticos tomam o lugar de caixas de bancos, fábricas robotizadas dispensam operários, 

escritórios informatizados prescindem datilógrafos e contadores. Nos países subdesenvolvidos e 

pobres, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas para os países com 

custos de produção mais baixos. 

 

 

2. 
da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e 

econômica baseada nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 

individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao 

mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de 

comunicação em tempo real, se  

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006 (adaptado). 

 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 

comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais 

mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 

modelos orientais de gestão. 

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 

desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 

vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 

especialistas técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 

harmonização das relações de trabalho. 

 

 

3. res assalariados está se 

deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para 

países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos 

 

(MOREIRA, João Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione, 2005. p. 444.) 
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Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 

globalizado: 

a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez 

mais, a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com grande 

grau de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 

b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão-de-obra e 

do acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 

preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional 

auferida, pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e 

substituídos rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego 

estrutural, fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em 

negociações trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, 

o que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a 

procura de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 

 

4. 
diversificada, no entanto, a ideia de mercado envolve também outros espaços concorrenciais em que 

pode atuar, definidos como área de comercialização. A indústria, por seu turno, é definida pelo grupo 

de empresas voltadas para a produção de mercadorias que são substitutas próximas entre si e, desta 

 

KUPFER, D. Economia industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. (Adaptado). 

 

Nesse contexto, uma das formas para atingir cada vez mais os mercados no espaço geográfico é a 

formação de 

a) cartéis, compostos por companhias que controlam os conglomerados, para administrarem a 

estrutura de capital. 

b) holdings, constituídos por empresas independentes, de mesmo ramo de atividade, para 

estabelecerem preços e divisão de mercado. 

c) trustes, configurados pela fusão de companhias numa grande corporação econômica, para 

ampliarem o controle da cadeia produtiva. 

d) oligopólios, correspondentes a uma empresa única que impõe determinado preço às mercadorias 

e serviços por falta de competitividade. 

e) monopólios, formados por um grupo de firmas que dominam o mercado de um produto, a partir 

de acordos para aumentar a margem de lucro. 

 

 

5. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão 

da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse 

cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia 

que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países 

na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se 

engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico 

e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos 

e aqueles em desenvolvimento. 

BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campinas: 

Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 
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Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria 

e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 

modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que 

as incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 

concentrados em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 

do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 

 

6. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 

Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 

-

uece de mencionar que eles foram 

produzidos no México, Caribe ou Filipinas.  

(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 

roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas   situadas em zonas-francas, onde os 

trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 

 

A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação 

entre um centro rico e uma periferia pobre. 

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 

bens e mercadorias. 

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 

intercâmbio de tecnologia. 

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 

fronteiras dos Estados Nacionais. 

 

7. Leia as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

I- A globalização não pode ser entendida como fábula, na qual todo aparato técnico, científico e 

informacional beneficiam toda a humanidade. É preciso perceber em sua estrutura e funcionalidade 

todo seu grau de perversidade, tendo em vista que os mesmos objetos técnicos que propiciam a 

agilidade e a interdependência do trabalho humano são os mesmos que também produzem as mazelas 

como o desemprego estrutural, miséria, desabrigo, etc. 

 

II- A globalização, que surgiu principalmente em função da evolução da ciência e da técnica, meios de 

transportes e comunicação, proporciona uma série de benefícios, benefícios estes que são percebidos 

na redução do tempo e do espaço, condicionando ao homem uma série de comodidades e agilidades. 

Neste contexto, podemos afirmar que toda humanidade, graças a essa globalização, usufrui os meios 

modernos capazes de colocá-la, em tempo real, em contato com todas as partes do mundo. 

 

III- A globalização da economia, além de se caracterizar pela evolução dos meios de transporte e 

comunicação, pauta-se também na robotização e informatização do setor industrial. Todo esse 

processo de modernização caracteriza a Terceira Revolução Industrial, revolução esta que influenciou 

sensivelmente as relações de trabalho, em especial as do mundo subdesenvolvido, que sofreram um 

aquecimento, legitimado pela grande oferta de trabalho. 
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a) Apenas a proposição I está correta                                              

b) Apenas a proposição III está incorreta                                         

c) As proposições II e III estão corretas 

d) Todas as proposições estão incorretas                                                    

e) Todas as proposições estão corretas.   

 

8. Antes longe era distante 

perto, só quando dava 

quando muito, ali defronte 

e o horizonte acabava [...] 

De jangada leva uma eternidade 

de saveiro leva uma encarnação 

Pela onda luminosa 

leva o tempo de um raio 

tempo que levava Rosa 

pra aprumar o balaio [...] 

Esse tempo nunca passa [...] 

Mora no som da cabeça [...] 

No instante em que tange o berimbau, 

Meu camará 

[...] De avião (leva) o tempo de uma saudade... 

 

O fragmento da composição Parabolicamará, de Gilberto Gil, reflete: 

I.   A relativização da distância/tempo a partir da emergência do meio técnico-científico-informacional, 

no qual apenas alguns grupos sociais estão inseridos. 

II.  A importância que a velocidade alcançada pelos transportes e pelas comunicações passou a ter no 

atual processo de globalização, bem como no mito do espaço/tempo contraídos. 

III.  A coexistência de técnicas e culturas diversas que se fazem presentes no espaço, diferenciando   

lugares e povos, apesar de todo o processo de globalização que tende à uniformização. 

IV.  A massificação das culturas e lugares que     

globalização, através de um meio técnico-científico-informacional que chegou para todos. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões): 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I, II e III 

d) I e IV 

e) IV 

 

 

9. Abaixo apresentamos três críticas frequentes sobre a globalização. Leia-as atentamente:  

1. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos e costumes no mundo, produzindo 

impactos deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim sérios problemas de identidade nos 

povos.  

2. Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressemos na era do livre comércio, 

no entanto, jamais os fluxos do comércio mundial  em grande escala  estiveram sob controle 

tão poderoso.  

3. Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no mundo entre os países e também 

internamente em cada país, basta ver que há indicações de crescimento da concentração de renda 

em muitos países.  

 

Noam Chomsky é um intelectual americano muito conhecido, entre outras razões, por sua postura 

contra a política externa dos EUA e a globalização. No mês de setembro (no dia 10), ele escreveu um 

artigo na Folha de S. Paulo no qual reitera as posturas mencionadas. A seguir apresentamos alguns 

trechos:  
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- 

 

-  por meio de contratos entre grandes 

 

- 

 

 

Assinale a alternativa que indica as críticas à globalização que se identificam com as frases de Chomsky.  

a) Todas as críticas  

b) Somente a 1 e a 3  

c) Somente a 2 e a 3  

d) Somente a 3  

e) Somente a 1 e a 2 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

-feira em meio aos temores e 

incertezas gerados pela saída do Reino Unido da União Europeia. As ações dos bancos britânicos 

despencaram na Bolsa de Londres, levando à suspensão das negociações dos papéis de Barclays e 

Royal Bank of Scotland (RBS) por cinco minutos. As companhias aéreas também sofreram grandes 

perdas. Já a libra esterlina voltou a tocar nesta segunda-feira o menor nível nos últimos 31 anos em 

relação ao dólar, por causa do cha  

Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/incertezas-em-relacao-ao-brexit-fazem-bolsas-europeias-cairem-

19588918#ixzz4CoOmEUN. Acesso em: 27 de Jun de 2016. 

Após a decisão pelo Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, através de um referendo, parte 

da população está contrariada pois acredita que os benefícios de permanecer no bloco superam as 

incertezas que esta saída representa, além disso, já é possível verificar na economia os efeitos negativos 

do Brexit, como apresentados no texto.  

Neste sentido, no contexto da globalização, destaca-se a formação da União Europeia como uma 

forma de inserção no contexto geopolítico mundial. Neste sentido, aponte 2 características 

econômicas deste bloco e explique o benefício geopolítico que elas proporcionam aos países que 

compõem o bloco. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. b 

Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da Globalização, 

em que alguns países são mais valorizados do que outros nas trocas comerciais e no direcionamento 

dos fluxos populacionais. 

 

2. b 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens e uma 

consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional visto que o avanço dos transportes e 

comunicações possibilitam a comunicação e as trocas mesmo com a existência de distâncias físicas. 

 

3. c 

A questão traz a migração para o foco. Devido à globalização da economia, os países emergentes se 

tornaram o destino de muitos trabalhadores qualificados que em seus países, muitos destes países 

considerado centrais na economia, estavam desempregados devido à crise econômica que os atingiu. 

 

4. c 

- 

de transporte e de comunicação, principalmente - possibilitado pela globalização. Sendo assim, 

identifica-se como um importante aspecto técnico que permitiu uma nova organização da produção a 

melhoria na infraestrutura de transportes. 

 

5. c 

A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008, nos Estados Unidos, se deu 

após o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de 

crédito bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise 

rapidamente se espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência 

entre os mercados que formam o sistema econômico. 

 

6. e 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 

mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de 

mão de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 

 

 

Exercícios de casa 
 

 

1. b 

As empresas transnacionais - corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam 

em distintos territórios dispersos no mundo, ultrapassando assim os limites territoriais dos países de 

origem  têm buscado a transferência de suas unidades produtivas dos centros industriais 

consolidados, conservando neles, geralmente, apenas as suas sedes, para os países emergentes 

buscando assim cortes de gastos  isenções ficais, baixos salários, baixa pressão ambiental e outros. 

 

2. c 
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É preciso dominar as características da terceira revolução industrial como: a desconcentração 

industrial que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, afim de 

explorar mão de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a flexibilização 

nas formas produtivas incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas de contratação 

como um todo; e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as maiores empresas 

multinacionais realizaram com médias empresas de elites locais. 

 

3. b 

Em um contexto de Globalização, na mesma medida são criados postos de trabalho que exigem 

qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada pois a mecanização gera 

uma demanda por este tipo de mão de obra e gera também a criação de postos de trabalho no setor 

de comércio e serviços que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após a 

modernização técnica da produção industrial. 

 

4. e 

A formação de monopólios tem sido uma das estratégias adotadas pelas empresas no contexto de 

Globalização visando se fortalecerem no mercado mundial através do controle da oferta e dos preços.  

 

5. a 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial o setor primário e 

o secundário, principalmente nos países desenvolvidos que historicamente detêm o conhecimento 

científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 

 

6. e 

As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres se dá em duas escalas, no interior dos países 

e entre os países. Esse último caso, em um contexto de Globalização, é formado por um comando 

tecnológico dos países ricos que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento científico das 

técnicas e os países pobres que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todos o processo, como 

seus trabalhadores explorados. 

 

7. a 

As afirmativas II e III estão incorretas pois afirmam, respectivamente, que todos têm acesso aos 

benefícios da Globalização quando na verdade há uma diferenciação no acesso dos países à, por 

exemplo, infraestrutura de comunicações, fundamental neste momento de interdependência mundial; 

e afirma que a Globalização contribuiu positivamente nos países subdesenvolvidos pois aumentou a 

oferta de trabalho quando na verdade até aumentou o número de postos de trabalho mas também 

diminuiu, por exemplo, os direitos trabalhistas, diminuição esta que é um exemplo de contribuição 

negativa da Globalização. 

 

8. c 

A única afirmativa incorreta é a IV que afirma que todos indivíduos e países têm acesso igual aos 

 como por 

exemplo, o avanço tecnológico, por outro lado ela aprofunda as desigualdades entre os países pobres 

e ricos, pois, a tecnologia passa a ser fundamental e indispensável para a inserção dos países no cenário 

mundial, ou seja, aqueles que não possuem o aparato tecnológico necessário ou que o possuam 

precariamente, são colocados em segundo plano no estabelecimento de relações, pois o seu tempo 

de fluidez é outro, é um tempo mais lento. 

 

9. c 

A única afirmativa sobre os efeitos negativos da Globalização que não é abordada na fala de Noam 

Chomsky é a I sobre homogeneização cultural, ou seja, a padronização dos indivíduos tendo por base 

uma cultura dominante, enfraquecendo assim culturas nacionais e locais e formando assim uma 

identidade global. 
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Questão Contexto  
 

A União Europeia (UE) é o maior bloco econômico mundial e possui sete instituições financeiras, políticas, 

de controle e legislação: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia, Conselho 

Europeu, Banco Central Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia, Tribunal de Contas Europeu. Dentre 

os objetivos do bloco encontram-se o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu e a formação de 

uma união aduaneira entre países membros. Além disso, integrar este bloco representa possuir aliados nos 

mais importantes órgãos e instituições de tomada de decisão geopolítica como a ONU, por exemplo. 
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Neoliberalismo e a economia 

globalizada 

19 e 21 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos EUA na Terceira 

Revolução Industrial, momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar 

mercado e capitais, enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista, visando 

um possível enfrentamento direto, e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980, e 

fazendo assim os EUA se destacar como a grande potência mundial. 

 

A inteligência americana cria assim um termo que evidencie o novo contexto mundial, surge então a 

ideia de Nova Ordem Mundial que funciona sob a lógica da Globalização, ou seja, é apresentada ao mundo 

a ideia que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica (Capitalismo) sob a liderança 

norte-americana. 

 

Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas 

envolve todo processo que ocorra em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. 

Além disso, para que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transportes são fundamentais. 

 

Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus 

destruídos pela Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano (Plano 

Marshall). Emergem assim países concorrentes frente aos EUA, como o Japão, por exemplo. Identifica-se 

assim a tríade do capitalismo, EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. Na década de 2000 passam 

também a integrar este grupo os países emergentes. Fala-se então em um mundo multipolar. Cabe destacar 

que no campo militar os EUA permanece unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da 

China devido ao seu investimento em armamento. 

 

Nesse novo contexto o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o Neoliberalismo. Com 

o destaque de Margareth Tatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), emerge a lógica em que o controle 

da economia cabe às empresas e o Estado minimamente presente. Os neoliberais buscavam combater, 

principalmente, a política do Estado de Bem-Estar social, um dos instrumentos utilizados pelo 

Keynesianismo para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção 

do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado 

consumidor, o que contribuía consequentemente para o escoamento das produções fabris. A passagem de 

um Estado Keynesiano (Estado controlador) para um Estado Neoliberal é chamada de desregulamentação.  

 

A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano muito custoso 

economicamente e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada 

disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois 

podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste sentido, os neoliberais 

defendem a desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do 

processo produtivo. 

 

O Neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo 

clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, 

acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de 

vários países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à Crise do Petróleo. 

 

✓ As principais características do Neoliberalismo são: 

 

- Um limite do papel do Estado no que diz respeito a sua atuação econômica, social e jurídica; 

- Uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do Livre Mercado; 

- 

e ficará próspero se ele souber se adaptar, se inovar, etc..; 

http://brasilescola.uol.com.br/historiag/petroleo1.htm
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- Aliado com medidas do modelo de produção Toyotista, como terceirização do trabalho, diminuir os 

encargos trabalhistas, para garantir maior competitividade para as empresas. 

 

 

✓ As principais críticas ao Neoliberalismo são: 

 

- Aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho; 

- Redução da soberania nacional, ante as grandes corporações multinacionais; 

- Freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres; 

- Transformação do homem em mercadoria; 

- Pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como a de 2008. 

 

 

✓ Exemplos de governos que adotaram políticas econômicas neoliberais nos últimos anos: 

 

- No Brasil: Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003). 

- No Chile: Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 - 2006) e Michelle Bachelet (2006 - 2010). 

- Nos Estados Unidos: Ronald Reagan (1981 - 1989), George Bush (1989 - 1993) e George W. Bush (2001- 2009). 

- No México: Vicente Fox Quesada (2000 - 2006). 

- No Reino Unido: Margaret Thatcher (1979 - 1990) 

 

 

✓ Principais teóricos do Neoliberalismo: 

 

- Friedrich Hayek (Escola Austríaca) 

- Leopold von Wiese 

- Ludwig von Mises 

- Milton Friedman (Escola Monetarista, Escola de Chicago) 

 

 

✓ O Consenso de Washington 

 

O Consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson de 1989, onde ele formula 

e expõe dez recomendações endereçadas mais particularmente aos países da América Latina. As 

recomendações eram: 

 

- Disciplina orçamentária rígida (equilíbrio entre receita e gastos governamentais); 

- Reorientação dos gastos públicos (primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos 

sociais); 

- Reforma fiscal (Diminuição das taxas marginais); 

- Estabilidade monetária (Inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de moeda); 

- Adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva; 

- Aumento da liberdade do comércio externo; 

- Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro; 

- Privatização das empresas públicas (para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os encargos 

públicos); 

- Desregulamentação dos mercados (fim de barreiras alfandegárias tanto na saída quanto na entrada dos 

produtos); 

- Evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada (incluindo a de propriedade intelectual; 

 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial (BM), com o apoio financeiro do Tesouro Americano, para somente ajudar financeiramente 

os países em desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades (endividamento público, 

hiperinflação, grandes déficits orçamentários, etc..) sob a condição que estes adotassem políticas públicas 

inspiradas na tese de John Williamson. 

 

De fato, para essas instituições internacionais o desenvolvimento só poderia ocorrer em um quadro 

de trocas de natureza privada, dentro de um mercado mundial liberal, com pouquíssimos, ou nenhum, 
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entrave. Essa política econômica se beneficia de um contexto internacional da queda do comunismo, e é 

guiada pela doutrina econômica neoliberal, ou ultraliberal. 

 

, porque uma grande parte de suas 

propostas foram rejeitadas e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e Maurice 

Allais. Ele também é criticado como fonte de aumento da desigualdade e da pobreza, e, como não é aplicado 

igualmente em todos os países, pelos mundialistas, que, depois da queda e desaparecimento do modelo 

comunista, tentam propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e sociólogos 

criticaram duramente esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional e a 

capacidade gestora do Estado. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, 

restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo mercado. 

 

 
 

Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso, a qualquer preço, pelo indivíduo e a 

volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. 

II. O planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a 

fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. 

III. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por 

indivíduos egocentrados, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. 

IV. A democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos 

conquistados como serviços. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

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

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

 

2. Observe o texto:  

 

Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção 

se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a 

crescente internacionalização do capital (...) observar-se-á uma tendência à fixação mundial  e não 

mais nacional.  
(Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, 1997)  

 

 



 

 
G

e
o

. 

Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que:  

a) A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua 

importância neste novo cenário.  

b) O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a migração 

das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço.  

c) A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor 

distribuição da renda mundial, como se verifica neste início de século.  

d) A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a 

consequente reconfiguração do espaço mundial.  

e) As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha a distância 

para a instalação de uma empresa. 

 

 

3. O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação 

dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos países 

socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, 

ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. 

 
 

Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial.  

a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as 

vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que 

oferecem e da estabilidade político-econômica.  

b) 

investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coréia do Norte e Vietnã.  

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 

possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países 

ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza diminuir.  

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro 

lado, exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza.  

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul desperta o 

interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados 

consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África Subsaariana, que 

passam por turbulências tribais, seca, fome e aids. 
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4. 
território continua existindo, as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as 

forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem exte  
Milton Santos, Por uma nova globalização  

 

Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que  

a) o Estado nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à 

internacionalização da economia.  

b) os Estados passaram, com a globalização, a ganhar poder e agir independentemente das questões 

mercadológicas internacionais.  

c) as fronteiras se tornaram menos permeáveis, tanto em relação aos agentes externos, como em 

relação aos produtos internacionais.  

d) o mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente 

a capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem estar 

de sua população.  

e) a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio 

mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. 

 

5. O reconhecimento, por parte dos teóricos do capitalismo, de que o atual estágio da economia requeria 

a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem 

a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: 

a) A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como 

que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. 

b) A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do 

apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. 

c) A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e 

estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de 

produtividade. 

d) A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, 

estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. 

e) A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado que advém do Keynesianismo e perdurou 

no Neoliberalismo. 

 

6. Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo propõe, 

entre outras medidas: 

 

I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 

regulador de taxas tarifas. 

II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais, para reduzir o papel 

do Estado na economia. 

III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 

IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, 

assim, uma maior abertura econômica. 

 

Estão corretas: 

a) apenas I, II e IV. 

b) apenas I, III e IV. 

c) apenas I, II e III. 

d) apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1.  

 
A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 

a) diminuição das garantias trabalhistas 

b) estímulo à competição entre as empresas 

c) reforço da livre circulação de mercadorias 

d) redução da regulação estatal da economia 

e) aumento do protecionismo de mercado 

 

2. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes 

grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 

a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o 

pleno emprego. 

b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da 

burguesia nacional. 

d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, 

assim como o mercado de trabalho. 

e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da 

ingerência do Estado na economia. 

 

3.  

 
 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/22.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/133.jpg
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A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista 

na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. 

 

Essa característica e essa política estão indicadas em: 

a) liberdade de comércio  ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos 

b) sociedade de classe  sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada 

c) economia de mercado  programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos 

d) trabalho assalariado  campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 

e) oferta e procura  regulação que trata da participação política da sociedade 

 

4. No que diz respeito ao processo de globalização hoje dominante no espaço mundial, analise as 

seguintes afirmações. 

 

I. A expansão das multinacionais vem provocando a descentralização das atividades produtivas, das 

aplicações de capitais e a interligação dos mercados em escala mundial. 

II. O desenvolvimento científico-tecnológico constitui-se um dos principais fatores para a retração do 

capitalismo globalizado. 

III. As cidades globais ou metrópoles mundiais são os centros de decisões do capital, as sedes das 

principais empresas financeiras, pólos de pesquisa tecnológica e de comando da economia mundial. 

 

De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que: 

a) I e II são verdadeiras. 

b) I e III são verdadeiras. 

c) I, II e III são verdadeiras. 

d) apenas I é verdadeira. 

e) apenas II é verdadeira. 

 

5. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do 

Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. 

 da população mundial que vive nos países de renda 

mais elevada tinha: 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 82% das 

exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 74% das linhas telefônicas 

mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das conexões com a lnternet, 

enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população 

mundial que vive nos países mais pobres  que era de 30 para 1, em 1960  passou para 60 para 1, em 

1990, e chegou a 74 para 1, em 1997. 

 

De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 

décadas, foi caracterizado pela: 

a) diminuição da disparidade entre as nações. 

b) diminuição da marginalização de países pobres. 

c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 

d) crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 

e) distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 

6. , Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. 

 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, 

Thatcher recebeu do então presidente norte-

es firmes marcaram a adoção de uma 

política neoliberal e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  
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Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 

a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento 

dos gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Haydek e Friedman, 

defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a 

distribuição da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 

aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 

em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com 

os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 

setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes 

de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 

econômico.    

 

7. Dentre os cenários desenhados para o mundo a partir da aceleração do processo de globalização, 

destaca-se a ideia da superação do Estado-nação como principal unidade política e econômica de 

estruturação do espaço mundial. Como justificativa para a construção desse cenário, podem-se 

destacar, entre outras: 

a) O crescimento de instituições políticas e econômicas supranacionais, como a Organização Mundial 

de Comércio, e a relativa autonomia dos circuitos financeiros em escala mundial, caracterizada 

pela livre circulação de capitais.  

b) O aumento das migrações inter-regionais, facilitada pela abertura das fronteiras entre os países, e 

o crescente intercâmbio cultural entre os povos, possibilitado pela expansão dos meios de 

comunicação em todo o mundo.  

c) O aparecimento de organizações baseadas no princípio do desenvolvimento sustentável, como as 

ONGs, e a aceitação de grupos étnicos como entidades políticas e econômicas soberanas, a 

exemplo dos Curdos, na Turquia.  

d) A diminuição dos conflitos separatistas, como os ocorridos nos Bálcãs, e o crescente 

reconhecimento da ONU como fórum privilegiado para a solução de conflitos políticos e 

econômicos locais e regionais.  

e) A mundialização dos hábitos de consumo e comportamento, disseminados pelos meios de 

comunicação, e o crescente desinteresse das novas gerações pelas questões de política interna e 

externa de seus países. 

 

8. Analise o texto a seguir:  

 

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 

gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 

privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 

parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 

Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 

de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que 

significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado de 

uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o 

desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, 

para que suportassem 

que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de 

investimento estatal em infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 
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O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 

duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 

a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do 

Estado na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 

públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 

enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 

intervir como promotora de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 

importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 

participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-estar 

social. 

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado 

da política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 

opondo-se ao corporativismo empresarial. 

 

9.  

 
            

A distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países, parcialmente apresentada no 

mapa, é um dos fatores que explicam as desigualdades socioeconômicas entre as nações. Pela 

importância do mercado consumidor norte-americano, quase todos os produtos ou tecnologias 

relevantes desenvolvidas no mundo são registrados nesse país. Um resultado dessa espacialidade 

diferenciada é a formação de um grande fluxo financeiro internacional para as empresas dos países 

desenvolvidos. 

 Esse fluxo está mais adequadamente associado a: 

a) pagamentos de licenças    

b) capitais para especulação    

c) compensações de impostos    

d) investimentos em infraestrutura    

e) privatização de empresas estatais 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Tendo por base a figura abaixo, discorra sobre o papel de dois dos mais importantes agentes da Globalização, 

as empresas e o Estado, apontando a doutrina econômica adotada na Nova Ordem Mundial e como o Brasil 

se insere nela.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. a 

Apenas as afirmativas III e IV estão erradas pois, respectivamente, afirmam sobre o respeito aos saberes 

tradicionais, como, por exemplo, das comunidades ribeirinhas, passados de geração a geração através 

da oralidade, o que não é verdade já que verificam-se relatos de ações governamentais e empresariais 

que restringem o território e a realização laboral desses grupos regados por seus valores, e o 

apontamento de que um dos exemplos da democracia é a venda dos direitos individuais como 

serviços, por exemplo, o voto, o que na verdade não representa uma ação democrática. 

 

2. d 

Em um contexto de globalização, as relações produtivas se tornaram mais fluidas no espaço, 

permitindo, graças ao avanço das comunicações e transportes, o deslocamento das etapas de 

produção de bens das empresas transnacionais para áreas que apresentem maiores vantagens que 

representem cortes de custos. Neste sentido, ocorreu a descentralização produtiva dos países centrais 

para os países periféricos e emergentes, reconfigurando o espaço mundial. 

 

3. d 

A divisão classificatória dos países na Nova Ordem Mundial aponta para a diferenciação de acesso e 

produção de tecnologia de ponta, o que desmitifica a ideia de que a globalização inseriu todos os 

países em um processo de troca e dependência, pois o que se observa é que os países do lado Sul se 

inserem precariamente neste processo pois quem detêm a tecnologia e o capital para investimento 

são os países do Norte. 

 

4. a 

A internacionalização da economia - expressão que refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos, 

serviços, dinheiro, ideias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação - é uma das características mais 

significativas observadas nos últimos anos e é consequência da globalização. Estas trocas decorrentes 

da internacionalização exercem influência, sobretudo os fluxos externos, sobre os Estados, pois em 

muitos casos estes fluxos chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos internos. 

 

5. d 

No Neoliberalismo o Estado deixa de ter um papel interventor para assumir uma postura reguladora, 

por exemplo, menores gastos públicos. 

 

6. d 

Apenas a afirmativa I está incorreta pois o Estado não atua como mediador, interventor direto na 

economia, no Neoliberalismo ele assume uma postura reguladora. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

Relacionando o trecho apresentado com o Neoliberalismo, identifica-se que foi a pouca regulação do 

Estado sobre a economia (mercados financeiros e imobiliários) uma das principais causas da crise 

econômica de 2008, que teve início nos EUA mas que atingiu diversos países devido à globalização. Os 

mercados, com pouco controle do Estado, acabaram não conseguindo se autorregular. 
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2. e 

O Neoliberalismo na América Latina e em muitos países de outros continentes retoma alguns dos ideais 

do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua 

retirada do mercado, que, acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. 

 

3. c 

Na tirinha, Calvin, ao mencionar a lei da oferta e procura, se refere a economia de mercado, uma 

característica fundamental do capitalismo na atualidade. Ao mesmo tempo, ao pedir subsídio a sua 

mãe, acaba fazendo referência aos auxílios monetários que diversos países desenvolvidos concedem a 

setores específicos de sua economia, dificultando a competição entre seus produtos e os produtos 

estrangeiros. 

 

4. b 

A única afirmativa incorreta é a afirmativa II onde se afirma que o avanço científico e tecnológico foi 

um fator de recuo do capitalismo, quando na verdade foi o oposto, visto que as novas tecnológicas 

decorrentes das pesquisas científicas possibilitam as trocas e circulações características do mundo 

globalizado. 

 

5. d 

Os dados apresentados corroboram para a afirmação que a globalização amplia as desigualdades entre 

Norte e Sul, na qual a renda, riqueza, recursos concentram-se no Norte e os ônus do processo, 

geralmente, no Sul. 

 

6. d 

O Neoliberalismo foi uma doutrina proposta por Thatcher e Reagan e foi adotado em substituição ao 

Keynesianismo e preconizava aspectos como o corte de gastos públicos com o setor social e a auto 

regulação do mercado com a mínima influência do Estado na economia. 

 

7. a 

Com a globalização, as barreiras e fronteiras físicas dos países se tornam quase que exclusivamente 

utilizadas para a contenção ou organização da circulação populacional, pois o capitalismo financeiro 

que passa a se destacar nesse cenário passou a implicar em uma livre circulação de capitais e 

investimentos, onde muito disso se deve à atuação de organismos multilaterais como a OMC. 

 

8. a 

O Neoliberalismo surge na década de 1970 apresentando um conjunto de aspectos que contrariavam 

os preceitos do Keynesianismo, visando o fim da intervenção direta estatal na economia, em que o 

Estado deveria apenas regular o sistema econômico. 

 

9. a 

No mapa, é possível identificar o país de origem dos solicitantes de registros no Escritório 

Estadunidense de Patentes (USPTO, em inglês). Devido à importância do mercado consumidor dos 

Estados Unidos, praticamente todas as empresas do mundo que desenvolvem um produto ou 

tecnologia têm a preocupação de registrá-lo naquele órgão. Pode-se observar assim, a desigual 

distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países do mundo, que se concentra em 

países com alto nível de desenvolvimento socioeconômico. Como o registro de patente dá ao seu 

possuidor o direito de licenciar a fabricação do produto em outros lugares do mundo, o resultado 

dessa concentração tecnológica é a formação de grandes fluxos financeiros de pagamento dessas 

licenças. Esses fluxos orientam-se predominantemente dos países com baixa produção tecnológica, 

geralmente subdesenvolvidos, para as empresas dos países desenvolvidos, principais detentoras 

desses direitos. 
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Questão Contexto  
 

Com a crise do Estado Keynesiano, aquele Estado caracterizado por ter grandes gastos públicos com 

saúde, educação, infraestrutura e outros, surge a ideia do Estado Neoliberal, uma reformulação da lógica 

Liberal.  

 

Nesta nova lógica o Estado intervém minimamente na economia, através das chamadas agências 

reguladoras, que definem parâmetros para o funcionamento das empresas de cada setor, transportes, 

energia, telefonia e outros, enquanto, por outro lado, as empresas ganham cada vez mais espaço na 

economia dos países.  

 

Outras características do Neoliberalismo são a política de privatização de empresas estatais, 

desburocratização do Estado, abertura da economia às transnacionais, e a posição contrária ao 

protecionismo econômico, características estas que são identificadas no Brasil a partir da década de 1990 

com a privatização de empresas como a Vale, Embraer e Eletrobrás. Além disso, observam-se sinais de 

retorno à esta lógica no contexto atual com a crise vivenciada no país. 
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RESUMO   
 

 

União Ibérica 

 

A crise que gerou a união das duas coroas começa em 1578, o jovem rei D. Sebastião aventurou-se 

em uma batalha na região de Alcácer-Quibir no Marrocos contra os árabes, além de seu entusiasmo 

cruzadístico o rei tinha interesses em reabrir rotas comerciais no norte da África. Porém o rei desaparece em 

combate, deixando o trono vago, já que este não deixara herdeiros, a figura de Dom Sebastião virou um 

símbolo de esperança, sendo que muitos súditos ainda acreditavam na volta do rei para enfim governar 

novamente, há relatos de pessoas entrevistadas pela inquisição que diziam ter sonhado com o monarca e 

Antônio Conselheiro lide do Arraial de Canudos era um adepto do Sebastianismo. 

 

Assim o Cardeal D. Henrique, seu tio avô, assume o trono lusitano. No entanto a dinastia de Avis 

estava com os dias contados já que D. Henrique não poderia deixar herdeiros, este vem a falecer em 1580 e 

novamente a o trono em Lisboa fica vazio e o pior temor dos portugueses vem a tona, Filipe II rei da Espanha 

assumiu o trono sob a ameaça de uma invasão militar espanhola, Filipe era neto de D. Manoel I e o mais 

próximo na linha sucessória. 

 

O monarca espanhol viu em Portugal a recuperação dos cofres do estado acessando o mercado de 

escravos que era controlado pelos portugueses já que estes tinham possessões na costa atlântica da África, 

além do aumento do domínio colonial na América já que agora as coroas se uniram. O rei mesmo que 

impopular foi aceito pelos nobres e burgueses de Portugal já que o monarca não tardou em assinar o Tratado 

de Tomar em 1581, dando exclusividade para navios portugueses no comércio com as colônias e mantendo 

as autoridades metropolitanas e coloniais do estado português. 

 

Em 1640 os portugueses retomam o seu domínio político sobre Portugal com o período conhecido 

como a Restauração, onde sobem ao poder os Bragança que expulsam a presença Espanhola da metrópole 

e da colônia. A restauração surge depois de Portugal se aliar com a República das Províncias Unidas (Países 

Baixos) para terminar com a União. Assim os portugueses retomam o poder com o rei D. João IV. 

 

Brasil Holandês 

 

Com a União Ibérica Portugal vira alvo dos inimigos da Espanha também, assim como suas colônias, 

o Brasil no período da união vivia o auge da economia açucareira com o principal polo econômico no 

Nordeste. Logo os Países Baixos lançam os olhos sob essa região da colônia a fim de reaver o comércio 

açucareiro entre Holanda e Portugal. O que fora proibido por Felipe II. 

 

Assim em 1624 os holandeses mandam uma expedição que captura Salvador por um ano, mas Jacob 

Wilekens e seus 1500 homens são expulsos pelos espanhóis no ano seguinte. Mesmo derrotados o ímpeto 

dos holandeses não cessa, e estes invadem em 1630 a cidade de Olinda, os invasores seguem em direção ao 

interior e dominam a capitania de Pernambuco retomando o comércio açucareiro depois de uma forte 

resistência luso-brasileira. 

 

Depois de estabelecidos os holandeses instalam um governo no local, seu líder era o Conde Maurício 

de Nassau, este reestrutura a colônia depois da guerra, remontando engenhos destruídos e liberando crédito 

a senhores luso brasileiros, principalmente de Olinda. Além disso Nassau inovou a fabricação do açúcar, 

modernizou a cidade com diversas construções (inclusive um observatório astronômico e um zoológico) 

também incentivou a vinda de diversos botânicos e artistas para a colônia. 
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O fim da dominação holandesa veio depois das relações entre os dois países ir por agua abaixo, 

Portugal e Holanda que acabaram juntos com a dominação espanhola agora disputavam as terras em 

Pernambuco, em 1654 os portugueses conseguem reaver a região com a ajuda dos ingleses, no entanto o 

açúcar começa a perder a importância na Europa gerando uma crise nesse ramo da economia colonial. 

 

França Antártica 

 

A tentativa de estabelecimento de uma colônia francesa não é muito conhecida no Brasil, os franceses 

mesmo antes de Cabral já conheciam o litoral brasileiro e comercializavam com os índios alguns gêneros 

tropicais, no entanto em 1555 a primeira empreitada patrocinada pela coroa francesa tem destino a Baía de 

Guanabara. Liderados por Durand de Villegnon 600 colonos franceses católicos e protestantes começam 

uma colônia no atlântico sul. 

 

A colônia tinha o objetivo de participar do comércio de especiarias com os nativos que era exclusivo 

dos portugueses, os colonos passaram por diversas dificuldades como doenças e fomes, o que gerou 

inúmeras deserções dos franceses para as tribos indígenas, Villegnon chegou a proibir o contato e a união 

entre franceses e indígenas. Dois anos depois chegam mais colonos, desta vez somente protestantes que 

chegam a refletir os conflitos religiosos do continente na colônia, assim a empreitada fracassa e em 1565 os 

portugueses liderados por Estácio de Sá, em companhia de José de Anchieta retomam a região e fundam a 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua 

posterior expulsão: 

a) o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau 

e a Companhia das Índias Ocidentais. 

b) a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho 

com a Companhia das Índias Ocidentais. 

c) o interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e não aceitação do domínio estrangeiro 

pela população. 

d) tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em 

Portugal. 

e) a exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesses da Companhia das Índias 

Ocidentais. 

 

2. Sobre a presença francesa na baía de Guanabara (1557-1560), podemos dizer que foi: 

a) apoiada por armadores franceses católicos que procuravam estabelecer no Brasil a agroindústria 

açucareira. 

b) um desdobramento da política francesa de luta pela liberdade nos mares e assentou-se numa 

exploração econômica do tipo da feitoria comercial. 

c) um protesto organizado pelos nobres franceses huguenotes, descontentes com a Reforma 

Católica implementada pelo Concílio de Trento. 

d) uma alternativa de colonização muito mais avançada do que a portuguesa, porque os huguenotes 

que para cá vieram eram burgueses ricos. 

e) parte de uma política econômica francesa levada a cabo pelo Estado com intuito de criar 

companhias de comércio. 

 

3.  Entre 1750, quando assinaram o Tratado de Madrid, e 1777, quando assinaram o Tratado de Santo 

Ildefonso, Portugal e Espanha discutiram os limites entre suas colônias americanas. Neste contexto, 

ganhou importância, na política portuguesa, a ideia da necessidade de: 
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a) defender a colônia com forças locais, daí a organização dos corpos militares do centro-sul e a 

abolição das diferenças entre índios e brancos. 

b) fortificar o litoral para evitar ataques espanhóis e isolar o marquês de Pombal por sua política 

nitidamente pró-bourbônica. 

c) transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, para onde fluía a maior parte da produção 

açucareira, ameaçada pela pirataria. 

d) afastar os jesuítas da colônia por serem quase todos espanhóis e, nesta qualidade, defenderem os 

interesses da Espanha. 

e) aliar-se política e economicamente à França para enfrentar os vizinhos espanhóis, impondo-lhes 

suas concepções geopolíticas na América. 

 

4. Leia o texto. 

"Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais 

brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração (...) Foi relativamente tolerante com 

os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. Como também com os judeus (depois dele 

não houve a mesma tolerância, nem com os católicos e nem com os judeus - fato estranhável, pois a 

Companhia das Índias contava muito com eles, como acionistas ou em postos eminentes). Pensou no 

povo, dando-lhe diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano (...), fazendo 

museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos". 

               (Francisco lglésias) 

Esse texto refere-se 

a) à chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra, em busca de liberdade religiosa. 

b) à invasão holandesa no Brasil, no período de União lbérica, e à fundação da Nova Holanda no 

nordeste açucareiro. 

c) às invasões francesas no litoral fluminense e à instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de 

Janeiro. 

d) ao domínio flamengo nas Antilhas e à criação de uma sociedade moderna, influenciada pelo 

Renascimento. 

e) ao estabelecimento dos sefardins, expulsos na Guerra da Reconquista lbérica, nos Países Baixos e à 

fundação da Companhia das Índias Ocidentais. 

 

5. Acerca da presença dos holandeses no Brasil, durante o período colonial, assinale a alternativa correta. 
a) Garantiram a manutenção do direito e liberdade de culto, tabelaram os juros e financiaram 

plantações. 

b) Perseguiram judeus e católicos através do Tribunal do Santo Ofício. 

c) Aceleraram o processo de unificação política entre Espanha e Portugal. 

d) Criaram, no Brasil, instituições de crédito, financiando a industrialização contra os interesses 

ingleses. 

e) Visavam à ocupação pacífica do Nordeste 

 

6. Entre as causas da ocupação holandesa em Pernambuco, pode-se destacar: 

a) o interesse no tráfico negreiro; 

b) a participação das companhias de comércio na exportação de algodão; 

c) a participação holandesa na indústria açucareira e a União Ibérica; 

d) a ausência dos jesuítas em Pernambuco; 

e) a necessidade de uma colônia protestante. 
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EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

1.  A administração de Maurício de Nassau, no Brasil Holandês, foi importante, pois, entre outras 

realizações: 

a) eliminou as divergências existentes com os representantes da Companhia das Índias Ocidentais. 

b) criou condições para que a Reforma Luterana se afirmasse no Nordeste. 

c) promoveu a efetiva consolidação do sistema de produção açucareira. 

d) integrou o sistema econômico baiano ao de Pernambuco. 

e) realizou alterações na estrutura fundiária, eliminando os latifúndios. 

 

2. No século XVII, as invasões do nordeste brasileiro pelos holandeses estavam relacionadas às mudanças 

do equilíbrio comercial entre os países europeus porque: 

a) a Holanda apoiava a união das monarquias ibéricas. 

b) a aproximação entre Portugal e Holanda era uma forma de os lusos se liberarem da dependência 

inglesa. 

c) as Companhias das Índias Orientais e Ocidentais monopolizavam o escambo do pau-brasil. 

d) os holandeses tinham grandes interesses no comércio do açúcar. 

e) Portugal era tradicionalmente rival dos holandeses nas guerras europeias. 

 

3. Durante a união ibérica, Portugal foi envolvido em sérios conflitos com outras nações europeias. Tais 

fatos trouxeram como consequências para o Brasil Colônia: 

a) as invasões holandesas no nordeste e o declínio da economia açucareira após a expulsão dos 

invasores. 

b) o fortalecimento político e militar de Portugal e colônias, devido ao apoio espanhol. 

c) a redução do território colonial e o fracasso da expansão bandeirante para além de Tordesilhas.  

d) a total transformação das estruturas administrativas e a extinção das Câmaras Municipais. 

e) o crescimento do mercado exportador em virtude da paz internacional e das alianças entre 

Espanha, Holanda e Inglaterra 

 

4. "São os portugueses que antes de quaisquer outros se ocuparão do assunto. Os espanhóis, embora 

tivessem concorrido com eles nas primeiras viagens de exploração, abandonarão o campo em respeito 

ao Tratado de Tordesilhas (1494) e à bula papal que dividira o mundo a se descobrir por linhas 

imaginárias entre as coroas portuguesa e espanhola. O litoral brasileiro ficava na parte lusitana, e os 

espanhóis respeitavam seus direitos. O mesmo não se deu com os franceses, cujo rei (Francisco I) 

afirmaria desconhecer a cláusula do testamento de Adão que reservava o mundo unicamente a 

portugueses e espanhóis. Assim eles virão também, e a concorrência só resolveria pelas armas".  
(PRADO Jr, Caio. HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL. São Paulo, Brasiliense, 1967.) 

 

 Segundo o texto, é correto afirmar que 

a) espanhóis e portugueses resolveriam a posse das terras da América pela força das armas. 

b) a concorrência entre Portugal e Espanha serviu de pretexto para que o rei da França reservasse a 

si o direito de atacar a Península Ibérica e resolver o impasse pela força das armas. 

c) os franceses não reconheceram o Tratado de Tordesilhas e, por isso, não respeitaram a posse de 

terras pertencentes a Portugal ou Espanha. 

d) lançando mão da "cláusula de Adão", o rei da França fundamentava a tese de que o Papa tinha 

todo o direito de dispor do mundo, uma vez que era descendente direto de Adão. 

e) para os franceses, os espanhóis não respeitavam o litoral brasileiro e assolavam-no 

constantemente porque não reconheciam, em nenhum documento, que Portugal detinha a 

posse das terras brasileiras. 
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5. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a 

Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua procura foi 

aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala 

no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos 

dotes de princesas casadoiras".   
CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 1996.   

 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal 

para dar início à colonização brasileira, em virtude de   

a) O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.   

b) Os árabes serem aliados históricos dos portugueses.   

c) A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente.   

d) As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto.   

e) Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. 

 

6. Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União Ibérica (1580 - 1640), destacam-se  

a) A introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de 

tabaco no recôncavo Baiano.  

b) A expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e 

a expulsão dos jesuítas.  

c) A incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação 

administrativa do território.  

d) A expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução 

das companhias de comércio monopolistas.  

e) A expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do 

bandeirismo. 

 

7. A produção de açúcar, no Brasil colonial:   

a) Possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte 

da população.  

b) Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe 

média rural. 

c) Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário monocultor e escravocrata que 

atendia aos interesses do sistema português.   

d) Desde o início garantiu o enriquecimento da região Sul do país e foi a base econômica de sua 

hegemonia na República. 

e) Não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, liberando capitais para 

atividades mais lucrativas. 

 

8. Constituíram importantes fatores para o sucesso da lavoura canavieira no início da colonização do 

Brasil:   

a) O domínio espanhol, que possibilitou o crescimento do mercado consumidor interno.   

b) O predomínio da mão-de-obra livre com técnicas avançadas.   

c) O financiamento, transporte e refinação nas mãos da Holanda e a produção a cargo de Portugal.   

d) A expulsão dos holandeses que trouxe a imediata recuperação dos mercados e ascensão 

econômica dos senhores de engenho.   

e) A estrutura fundiária, baseada na pequena propriedade voltada para o consumo interno 

 

9. O domínio holandês no Brasil, sobretudo no governo de Maurício de Nassau, foi marcado por grande 

desenvolvimento cultural e artístico.  Tal processo pode ser relacionado a características peculiares da 

República das Províncias Unidas no século XVII. 
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Relativamente a este momento histórico é incorreto afirmar:  

a) A assimilação da arte, identificada mais fortemente na produção artística de Rembrandt, 

testemunhou o poderio da burguesia holandesa do período.   

b) Os holandeses viviam numa república descentralizada que encorajava não só a eficiência 

econômica, como também o florescimento das artes e ciências.  

c) O calvinismo foi o fator determinante para o desenvolvimento do capitalismo holandês.  

d) A cultura holandesa era mais receptiva às inovações, assim como aos elementos estrangeiros.  

e) A inexistência de uma corte contribuiu para que a burguesia holandesa não assimilasse, mais 

efetivamente, o consumismo exacerbado ditado pelos padrões culturais europeus. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

A fundação da cidade do Rio de Janeiro remete a tentativa da criação de uma colônia francesa no atlântico 

sul, já a Nova Holanda foi a tentativa holandeses de criar semelhante colônia no nordeste brasileiro, na 

verdade desde antes do descobrimento diversos países europeus comercializavam com os nativos do litoral 

brasileiro em busca do lucrativo comércio de especiarias. 

 

Vimos que essas áreas em especial eram atrativas para estes países, no entanto o Brasil foi cobiçado por 

diversos países em várias regiões. Cite uma região que era uma preocupação constante para os portugueses 

e por que ela era cobiçada pelas outras nações. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

com a presença dos holandeses em Pernambuco o açúcar voltou para as terras neerlandesas e para isso 

acontecer foi necessário a liberação de créditos para os senhores de engenhos se reerguerem depois da 

dominação. 

 

2. b 

a fracassada França antárticas tinha como fim um despontamento da França no comércio de gêneros 

coloniais. 

 

3. a 

o conflito com os holandeses foi gerado pelo fato da Espanha manter inimizades com essa nação. 

 

4. b 

a visão administrativa dos holandeses no Brasil era muito diferente da dos portugueses, que não tinham 

a mesma preocupação com a população colonial. 

 

5. a 

o respeito a liberdade de culto é um marco dos protestantes, predominantes na Holanda, além disso era 

necessário a reconstrução dos engenhos depois das guerras. 

 

6. c 

a invasão teve a forte motivação da Holanda recuperar o comércio de açúcar entre a colônia e os Países 

Baixos. 

 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

a Holanda foi excluída do comércio açucareiro já que a colônia agora era Espanhola, no entanto, depois 

de um tempo a colônia brasileira não compensava mais os gastos da Companhia. 

 

2. d 

a proibição do comércio de açúcar com os holandeses foi um duro golpe na rede comercial neerlandesa, 

assim a invasão foi o modo mais certeiro de recuperar as antigas rotas. 

 

3. a 

a invasão holandesa esteve diretamente ligado com o fato destes terem sido proibidos de comercializar 

com a colônia lusa na América. 

 

4. c 

era esperado que a divisão do mundo entre os dois países gerasse conflitos internos na Europa, 

principalmente com a França que procurava um destaque no meio colonial.  

 

5. a 

por sua dificuldade de clima e técnicas o açúcar era considerado um produto de luxo na Europa, isso foi 

determinante no cultivo da colônia. 
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6. e 

a interiorização e a ocupação deste pelos colonos foi uma preocupação dos espanhóis, que queria 

assegurar a posse do novo território. 

 

7. c 

o mercado do açúcar se utilizou de demandas e mercados pré-existentes no Brasil e na Europa, como a 

demanda por açúcar e o mercado de escravos. 

 

8. c 

a Holanda por diversos fatores, geográficos, econômicos, culturais e religiosos se destacou no comércio 

de gêneros coloniais. 

 

9. c 

todas essas ações foram posteriores ao domínio holandês no norte brasileiro, como a aquisição do 

extremo sul brasileiro ligado ao Tratado de Madri de 1750. 

 

Questão Contexto. 
 

Podemos dizer que a região Norte do país que era a porta de entrada do interior norte brasileiro por causa 

do rio Amazonas, além disso as drogas do sertão atraíam a atenção de diversas nações europeias o que 

promoveu uma intensa ocupação militar e religiosa na região. 
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RESUMO   
 

 

A Escravidão Antiga e Africana 

 

A prática escravista acompanha o homem desde a formação dos primeiros estados praticamente, 

vários motivos compunham as justificativas para a escravização dos seres humanos, poderia ser por uma 

captura de guerra ou por dívida como na cultura greco-romana, como punição por crimes como em diversos 

países ocidentais ou por ser de povos inimigos ou de serem considerados de uma cultura inferior. 

 

Nem sempre as nações que se utilizavam da escravidão dependiam unicamente dela, no Antigo Egito 

os faraós se utilizavam da mão de obra escrava nas guerras, como reforço do exército e para serviços 

domésticos. As obras públicas como as esfinges eram feitas pelos agricultores em dias específicos de 

trabalhos para o faraó. Nas cidades estados gregas a escravidão era usada em diversos setores, mas como no 

Egito não era a principal fonte de mão de obra o que era diferente no império romano que era uma sociedade 

escravista tendo uma economia baseada na atividade com uma enorme rede de comércio de escravos no 

império. 

 

Vemos que as culturas tinham diferentes modos e justificativas e modos sobre a escravidão, logo as 

não podemos associar a escravidão a uma determinada etnia ou continente já que a maioria dos países e 

povos se utilizavam dessa prática de modo suplementar ou principal da mão de obra. 

 

A escravidão durante muitíssimos anos não teve um alvo étnico ou local específico, no entanto no 

período da colonização das Américas a escravidão passou a ter um fundo étnico racial, com a justifica 

religiosa de uma maldição jogada aos filhos de Caim que haviam fugido para a região do continente africano 

os europeus os portugueses aproveitaram-se da atividade escravista já existente no continente e montaram 

um enorme mercado baseado nessa horrenda atividade. 

 

A escravidão na África não era explorada de uma forma mercantil, sendo a maioria dos escravos 

captura de guerra estes eram usados em diversas funções, a preferência era por mulheres já que estas podiam 

gerar filhos (que muitas vezes eram livres) e eram mãos a mais na agricultura. A escravidão não 

necessariamente conferia aos escravos uma posição subalterna ou de maus tratos, alguns povos admitiam os 

escravos como funcionários públicos tendo casos de escravas que geraram herdeiros que comandaram 

diversas nações. 

 

O tráfico de escravos na África foi amplamente explorado pelos Árabes principalmente depois do 

século VII, depois da conquista do Magreb e do Leste Africano, no entanto não somente os africanos eram 

comercializados, mas pessoas de outras áreas como a Espanha (sob domínio árabe), Rússia, Oriente Médio e 

Índia. Os árabes vendiam estas pessoas na Península Arábica e na China. O aumento do comércio árabe de 

pessoas fez aumentar os reinos e povos que viviam da captura de escravos como o Reino Mali, Reino de 

Gana, do Congo e as cidades Suaílis e Iorubas. 

 

A Escravidão Moderna 

 

Depois da conquista de Ceuta pelos portugueses no século XV, os europeus entraram na grande rede 

de comércio de escravos que até o século XIX forçou a migração de aproximadamente 100 milhões de 

pessoas para alimentar a necessidade de mão de obra nas recém descobertas colônias americanas, a 

justificativa dos portugueses eram que os habitantes de Ceuta eram infiéis inimigos da fé católica e 

prisioneiros de guerra.  
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Desde essa conquista começamos a perceber uma rede de comércio humano em todo o oceano 

atlântico, praticamente todas as nações europeias se utilizavam de escravos. Os portugueses utilizavam 

amplamente esse modelo de mão-de obra, os espanhóis se utilizavam como mão de obra complementar nas 

colônias da américa do sul mas devido ao extermínio dos povos nativos do caribe insular a mão de obra 

escrava foi amplamente utilizada em Cuba, Jamaica e Santo Domingo. Os ingleses por sua vez se utilizavam 

de escravos somente no sul do atual Estados Unidos, ainda sim praticamente todos os seres humanos eram 

comercializados por navios portugueses, já que estes detinham colônias em toda a costa do atlântico 

africano.  

 

Esse comércio dependia muito das guerras internas entre os povos africanos que dependiam dessa 

atividade como o Reino do Congo, onde seu chefe o Manicongo Nzinga Kuvu fez aliança com o navegador 

Diogo Cão, que trocava escravos de guerra por técnicas de navegação e armas de fogo. O Manicongo até 

mesmo se converteu ao cristianismo, passando a se chamar Dom João no fim do século XVI. Os principais 

locais de negociação eram o Congo e o Andongo qual os portugueses chamavam de Angola. 

 

A Escravidão Indígena e a Resistência 

 

Mesmo com o comércio de escravos sendo forte na parte insular do império português como Cabo 

Verde, os primeiros povos a serem escravizados no Brasil foram os povos nativos. Estes eram capturados 

principalmente em São Paulo pelos bandeirantes que se embrenhavam pelo interior brasileiro em busca de 

nativos para o trabalho na plantação de cana de açúcar e no fabrico do açúcar. 

 

No entanto a divisão sexual do trabalho indígena (homens com funções militares e de caça e as 

mulheres na agricultura) atrapalhou a empreitada dos portugueses, além disso os constantes ataques aos 

portugueses por causa da atividade e a alta taxa de mortalidade pelo contato com as doenças portuguesas 

fez com que os portugueses desistissem do uso de indígenas. Porém foi o crescimento do comércios de 

escravos africanos e a pressão da igreja contra a escravidão dos indígenas que fez a atividade ser proibida no 

século XVIII, ainda sim encontramos documentos de herança do século XIX que passavam a propriedade de 

indígenas entre os herdeiros. 

 

A resistência contra a escravidão no Brasil é digna de citação, sua organização e defesa eram 

extraordinárias, os quilombos eram as comunidades negras localizadas no interior brasileiro onde os negros 

encontravam refúgios longe do trabalhos forçados para praticar sua cultura e religião, ao contrário do que 

muitos pensam, os quilombos tinham uma certa tolerância dos colonos brancos, que muitas vezes 

comercializavam com essas comunidades os quilombos abrigavam também alguns fugitivos criminais 

brancos, no entanto a tolerância acabava quando estas cresciam demais ou começavam a roubar viajantes 

nas estradas da colônia.  

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Nos últimos anos, estudos acerca da escravidão têm revelado uma sociedade onde os negros, mesmo 

submetidos a condições subumanas, foram sujeitos de sua própria história.    

 

Sobre a atitude rebelde dos cativos, assegura-se que:  

a) Tarefas malfeitas e incompletas atestavam a veracidade dos argumentos sobre a ignorância dos 

escravos, o que impossibilitava a organização de movimentos rebeldes.  

b) A vigilância e fiscalização do feitor impediam a rebeldia, restringindo as alternativas de contestação 

à fuga e ao suicídio.  

c) As revoltas raramente ocorriam, pois, considerados mercadorias, os escravos se reconheciam 

como coisas e não como humanos.  

d) A rebeldia negra apoiou-se, sobretudo, na manutenção, por parte dos cativos, de seus valores 

culturais.  

e) O levante dos malês, em 1835, tinha forte conteúdo étnico, o que explica a excepcionalidade desse 

motim ocorrido na Bahia.  
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2. 
a metrópole portuguesa comande  durante certo tempo  as operações situadas a montante e a 

jusante do processo produtivo americano: os colonos devem recorrer à Metrópole para exportar suas 

 
ALENCASTRO Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo, Cia das Letras, 2000, p. 28.  

 

A partir da leitura do texto acima, pode-se afirmar que o processo de colonização português foi 

marcado:  

a) Pela ênfase no capital mercantil voltado para o mercado europeu e pela dependência do trabalho 

fabril da mão-de-obra escrava.  

b) Por um esforço de ocupação das faixas litorâneas e pelo incentivo à formação de pequenas 

propriedades.  

c) Pela evangelização e consequente domesticação das populações indígenas e pelo estímulo ao 

mercado interno.  

d) Por uma declarada opção pela força de trabalho do negro africano e por uma economia de 

subsistência.  

e) Pelo caráter comercial organizado com base na grande propriedade monocultora escravista e pela 

importância do tráfico africano.  

 

3. 
 

Fonte: FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Brasília,  Editora Universidade de Brasília, 1963, p.393.  
 

Diferentemente do texto acima, a historiografia brasileira confirma que os escravos negros não foram 

totalmente passivos frente ao regime que os oprimia. Durante o período escravista brasileiro, uma das 

formas de resistência foi:  

a) a migração clandestina rumo à África  

b) a adoção da fé islâmica pelos escravos paulistas  

c) o surgimento de religiões com bases sincréticas  

d) a inexistência de uniões afetivas de caráter estável  

e) o aparecime  

  

4. O pau-brasil só poderia ser retirado de nossas matas se houvesse uma autorização preliminar da Coroa 

Portuguesa e o acerto das taxas era estipulado por esta. O primeiro a usufruir dessa concessão, em 

1501, foi Fernando de Noronha, o qual tinha como sócios vários comerciantes judeus que, porém, em 

troca desta permissão, tinham por obrigação enviar embarcações à nova terra, encontrar pelo menos 

trezentas léguas de costa, pagar uma quantia pré-estipulada à Coroa e também edificar e conservar as 

fortificações, mantendo assim a segurança do novo território tão almejado pelos invasores.  
Disponível em: http://www.infoescola.com. Acesso em: 9 dez. 2013 (adaptado).  

 

A exploração do pau-brasil era realizada  

a) pelos indígenas, que conduziam as toras até o litoral para trocá-las por objetos do colonizador.  

b) por mão de obra livre europeia, com auxílio de africanos escravizados.  

c) por africanos escravizados trazidos das ilhas portuguesas da Madeira e Açores.  

d) pelos nativos, que trocavam a madeira por ouro e armas de fogo.  

e) pelos próprios portugueses, que se aventuravam pela mata em busca da madeira. 

 

5. O tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser dividido em quatro períodos:  

 

1.º  O ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI;  

2.º  O ciclo de Angola e do Congo no século XVII;  

3.º  O ciclo da Costa da Mina durante os três primeiros quartos do século XVIII; 

 4.º  O ciclo da Baía de Benin entre 1770 e 1850, estando incluído aí o período do tráfico clandestino.  
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A chegada dos daomeanos (jejes) ocorreu nos dois últimos períodos. A dos nagô-iorubás corresponde, 

sobretudo, ao último. A forte predominância dos iorubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria 

explicável pela vinda maciça desse povo no último dos ciclos.  
VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o  golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos 

XVII a XIX.Tradução de Tasso Gadzanis. São Paulo: Corrupio, 1987. p. 9. (com adaptações).  

 

Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa africana para a Bahia, no Brasil, indicam que  

a) o início da escravidão no Brasil data do século XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os 

o de ouro.  

b) a diversidade das origens e dos costumes de cada nação africana é impossível de ser identificada, 

uma vez que a escravidão moldou os grupos envolvidos em um processo cultural comum.  

c) os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia 

estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos.  

d) o tráfico de escravos jejes para a Bahia, durante o ciclo da Baía de Benin, ocorreu de forma mais 

intensa a partir do final do século XVII até a segunda metade do século XVIII.  

e) a escravidão nessa província se estendeu do século XVI até o início do século XVIII, diferentemente 

do que ocorreu em outras regiões do País.  

 

6. Chegança  

 

Sou Pataxó,  

Sou Xavante e Carriri,  

Ianonâmi, sou Tupi  

Guarani, sou Carajá.  

Sou Pancararu,  

Carijó, Tupinajé,  

Sou Potiguar, sou Caeté,  

Ful-ni-ô, Tupinambá.  

 

Eu atraquei num porto muito seguro,  

Céu azul, paz e ar puro...  

Botei as pernas pro ar.  

Logo sonhei que estava no paraíso,  

Onde nem era preciso dormir para se sonhar.  

 

Mas de repente me acordei com a surpresa:  

Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar.  

De grande-nau, Um branco de barba escura,  

Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar.  

E assustado dei um pulo da rede,  

Pressenti a fome, a sede,  

Eu pensei: "vão me acabar".  

Levantei-me de Borduna já na mão.  

Ai, senti no coração,  

O Brasil vai começar.  
NÓBREGA, A; e FREIRE, W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998.  

 

A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de 

poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito  

a) da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no 

período anterior ao início da colonização brasileira.  

b) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram 

economicamente aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros.  

c) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras 

impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização.  

d) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, 

ex-escravas e nativas para acelerar o povoamento da colônia.  

e) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de 

troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos.  
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EXERCÍCIOS DE CASA  
  

 

1. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito. Eram pardos, todos nus. Nas 

mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; 

e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e 

metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios.  
CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagens pela história do Brasil: documentos. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997 (adaptado).  

 

O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação 

da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre 

portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a  

a) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação 

da terra.  

b) postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena.  

c) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para 

colonizar a nova terra.  

d) oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia 

amplos recursos para a defesa da posse da nova terra.  

e) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis 

portugueses, por meio da exploração econômica dos índios.  

 

2. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios 

africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, 

estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 

africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre 

si de elos culturais mais profundos.  
(SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP. n. 12, dez./jan./fev. 1991-92  

Adaptado)  

 

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência 

da escravidão no Brasil tornou possível a  

a) formação de uma identidade cultural afrobrasileira.  

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.  

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.  

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia.  

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.  

 

3. Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; depois destes, 

marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao 

Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas 

do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.  
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. 

In: CATELLI JR, R. Um olhar sobre as festas populares brasileiras.  São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado).  

 

Originária dos tempos coloniais, as festas da Coroação do Rei do Congo evidenciam um processo de  

a) exclusão social.  

b) imposição religiosa.  

c) acomodação política.  

d) supressão simbólica.  

e) ressignificação cultural. 
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4. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 

nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se 

quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.  
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.  

 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas  

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.  

b) perderam a relação com o seu passado histórico.  

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.  

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual.  

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

  

5. A colonização, apesar de toda violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e 

recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista 

representa, para os índios, uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A 

cultura xinguana  que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição 

estática, original e intocada  é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças, que 

tem início no século X d.C. e continua até hoje.   
Carlos Fausto. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.   

 

Com base no trecho acima, é correto afirmar que   

a) o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e 

até mesmo valorizou várias culturas indígenas.   

b) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo 

colonizador europeu, como a xinguana.   

c) a cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo 

mitológico no Brasil dos anos 1940.   

d) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo 

colonizador europeu.   

e) não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade 

indígena e a perda de sua identidade cultural.   

 

6. 
 

(Aldeias que não estão no mapa. Entrevista com a Profa. Dra. Nanci Vieira de Oliveira por Maria Alice Cruz. Jornal da 

Unicamp. 197, novembro de 2002, p.5.).   

 

A afirmação acima refere-se aos aldeamentos missionários e às transformações que eles trouxeram à 

vida dos indígenas no período colonial da América portuguesa. Os objetivos das missões jesuíticas 

eram   

a) a catequese e a escravidão dos indígenas como mão-de-obra para a monocultura, o que implicou 

para os índios a mestiçagem com os escravos negros e a modificação de sistema de trabalho e 

organização social.   

b) a aculturação, a conversão religiosa e a escravização dos indígenas para extração do paubrasil, o 

que implicou para os índios a mestiçagem com os brancos europeus e a modificação da sua 

organização social.   

c) a catequese, o isolamento político e cultural dos jesuítas e o controle das áreas de fronteiras com 

as colônias espanholas, o que implicou para os índios uma grande mortalidade por conta dos 

confrontos com os espanhóis.   

d) a aculturação e a proteção dos indígenas perante os bandeirantes, o que implicou para os índios a 

conversão religiosa e a formação de clérigos e de noviças para a Companhia de Jesus.   

e) a catequese, a proteção dos indígenas e a assimilação dos nativos ao sistema colonial, o que 

implicou para os índios a modificação de hábitos, crenças religiosas, sistema de trabalho e 

organização habitacional. 
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7. Durante mais de três séculos, o tráfico negreiro constituiu uma das molas fundamentais do capitalismo 

mercantil, fornecendo a mão de obra necessária às plantações do Novo Mundo e representando em si 

uma forma importante de acumulação de capital. A fazer fé em estimativas recentes, de 1500 a 1800 

foram exportados de África para as Américas cerca de 8,3 milhões de escravos. O ponto mais alto deste 

comércio corresponde ao século XVIII, com quase três quartos do total (6,1 milhões). Portugal foi um 

dos maiores beneficiados e por sua vez mais resistente ao fim desse comércio.  
ALEXANDRE, Valentim. Portugal e a abolição do tráfico de escravos (1834-51). Análise Social, Lisboa, v. XXVI, n.2, p. 293333, 

1991. (adaptado)  

 

A resistência de Portugal em acabar com o tráfico de africanos para escravizar se apoiava no fato de 

que  

a) essa atividade rendia mais lucro que a exploração de algumas riquezas naturais em suas colônias.  

b) seu fim representaria um impacto muito grande nas exportações brasileiras de mão de obra.  

c) a sua marinha não possuía nenhuma autoridade sobre as embarcações que faziam o tráfico.  

d) qualquer atitude nesse sentido iria contrariar os interesses do seu maior aliado, a Inglaterra.  

e) sua economia dependia das relações com países que defendiam o tráfico negreiro.  

 

8. Durante o período colonial, a escravidão indígena não foi questionada, mas o que se discutia eram 

quais índios deveriam ser escravizados e em que circunstâncias. [...] Neste sentido, leis sucessivas 

foram editadas, permitindo a apropriação dos indígenas. [...] Os cativeiros referiam-se aos índios 

apresados nas "guerras justas". Os índios capturados nesse contexto se tornavam escravos por toda a 

vida.  
JESUS, Nauk Maria de. A guerra justa contra os Payaguá (1ª metade do século XVIII). História em Reflexão: 

Revista Eletrônica de História, Dourados v. 1, n. 2, p. 1-17, jul./dez., 2007  

 

No Brasil colonial a guerra justa era entendida como  

a) aquela em que havia equilíbrio entre os dois lados do conflito, podendo a vitória pertencer a qualquer 

um dos contendores.  

b) um modelo ético e moral de dominação, baseado no princípio da conquista para a salvação das almas 

dos indígenas.  

c) uma justificativa para o processo de ocupação e defesa territorial contra os invasores franceses e 

holandeses.  

d) uma forma de legitimar a resistência indígena ao cativeiro, a união com os colonizadores e a 

aculturação europeia.  

e) aquela autorizada pela Coroa ou pelos governadores ou as travadas em legítima defesa contra os 

ataques indígenas.  

 

9. Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva  

Vestiu o índio  

Que pena!  

Fosse uma manhã de sol  

O índio tinha despido  

O português  
(Oswald de Andrade. O santeiro do mangue e outros poemas. São Paulo: Globo, 1991. p. 95)  

 

Explica a ironia feita pelo autor do poema e identifica a ideia da identidade europeia, referida no texto 

de Luis Fernando Veríssimo, o que se afirma em:  

a) O domínio e catequização dos índios, no século XVI, deveu-se à preocupação dos portugueses 

com os habitantes da nova terra.  

b) Os portugueses foram os primeiros a reconhecer, entre outras coisas, os costumes, crenças e 

tradições dos indígenas brasileiros.  

c) A nudez e os valores dos índios, cuja cultura refletia uma relação com a natureza, foram 

compreendidos pelos conquistadores portugueses.  

d) Os primeiros contatos dos portugueses com os índios para assegurar a posse das terras pelo reino 

luso foram pacíficos e amistosos.  

e) O contato entre portugueses e indígenas em 1500 foi marcado pela imposição de hábitos europeus 

sobre o modo de vida dos nativos.  
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Sabemos que a escravidão africana e nativa deixou profundas marcas na sociedade brasileira ao longo dos 

anos, ainda sim, a participação da cultura negra e nativa que continuou a ser praticada no Brasil como forma 

de resistência ao trabalho compulsório e á assimilação cultural contribuiu de maneira gigantesca para a 

riqueza cultural no Brasil. 

 

a) Cite um ou mais exemplos de sincretismo cultural no Brasil. 

b) Comente uma ou mais consequências negativas do regime de escravidão no Brasil.  
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

a estratégia de resistência dos cativos contra os portugueses era de manutenção dos costumes, mesmo 

depois da catequização imposta pelos europeus mais tarde essa cultura foi fundida com a branca e 

indígena formando a cultura brasileira. 

 

2. e 

sendo os primeiros a comercializarem em grande escala os escravos, os portugueses monopolizavam o 

tráfico tanto com portugueses como com estrangeiros. 

 

3. c 

a manutenção cultural dos africanos por meio dos sincretismos religiosos ajudava a manter a identidade 

cultural dos africanos.  

 

4. a 

de início o trabalho dos indígenas era por meio do escambo, o que não configura trabalho escravo, no 

entanto com o maior domínio dos portugueses sobre o território os trabalhadores indígenas foram 

escravizados. 

 

5. c 

o comércio de escravos não era estático, ele mirava o lucro, e por isso ia atrás dos lugares mais lucrativos 

para este infeliz comércio. 

 

6. e 

grande parte dos encontros com os portugueses era violenta mesmo sem o uso da força, a simples 

transmissão de uma gripe já alterava a vida dos nativos. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

os primeiros contatos entre europeus e nativos foram relatados do ponto de vista europeu, o que fez 

com que os relatos tivessem uma parcialidade eurocêntrica. 

 

2. a 

a mistura de diversas etnias nos navios negreiros possibilitou a identificação de laços comuns entre as 

etnias, o que possibilitou a formação de uma resistência e de uma cultura comum em solo português e 

mais tarde brasileiro. 

 

3. e 

as diversas festas culturais no Brasil foram misturadas costumes e culturas das três principais vertentes da 

cultura brasileira, a branca, a negra e a indígena. 

 

4. c 

a cultura dos três principais povos habitantes foi fundida e transformada com o processo histórico, isso 

proporcionou a formação de uma cultura única. 
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5. b 

por causa de seu isolamento territorial alguns nativos brasileiros mantiveram sua cultura originária sem a 

mistura com as culturas negras e brancas. 

 

6. e 

os aldeamentos seguiam um objetivo exclusivamente europeu, a fim de catequizar os nativos os jesuítas 

agruparam indígenas fora de suas moradias locais onde estes eram expostos a doenças as quais não 

tinham proteção e a destruição de sua cultura. 

 

7. a 

a atividade rendia um lucro absurdo aos cofres portugueses já que praticamente todas as atividades 

praticadas na colônia utilizavam mão de obra escrava. 

 

8. e 

as guerras justas eram um meio dos colonos conseguirem mão de obra a baixo custo, assim, muitos deles 

(inclusive bande  

 

9. e 

por sua visão euro centrista, o primeiro contato entre portugueses e nativos foi de uma imposição cultural 

sob os indígenas. 

 

Questão Contexto 
 

a) Podemos citar como um sincretismo cultural no Brasil o Carnaval, a festa mistura uma tradição 

europeia vinda de Veneza com ritmos advindos da cultura africana que formaram o samba. Podemos 

citar a Jurema, que é uma religião brasileira que mistura ritos católicos, indígenas e negros em uma 

mesma fé. 

b) Podemos obviamente citar o racismo estrutural contra os negros na sociedade brasileira, a 

desigualdade social sofrida por essa população em virtude da escravidão, a desvalorização dos 

índios, já que estes não trabalhavam para a acumulação de capital. 
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Lit. 
 

Professor: Diogo Mendes 

Monitor: Bruna Saad 
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Quinhentismo 
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RESUMO   
 

 

No século XVI, momento histórico marcado pelas grandes navegações, os portugueses navegavam 

em busca de novas terras e acordos comerciais. Em 1500, com o intuito de encontrar o caminho das Índias, 

os navegantes acabaram avistando as terras brasileiras e, desde então, iniciou-se um grande processo 

colonizador ao território encontrado e aos índios que ali habitavam. 

 

 
 

O QUINHENTISMO 

 

O período quinhentista é marcado pelo início do processo de colonização no Brasil. Não se trata de 

uma corrente literária, pois sua contribuição é muito mais histórica e informativa sobre aquele momento, 

uma vez que é caracterizada pelo choque cultural entre índios e europeus: os primeiros contatos, as relações 

de troca, a linguagem, a diferença entre os valores e hábitos e, também, a exploração indígena. Além disso, 

devido as cartas de Pero Vaz de Caminha, escrivão português, tivemos acesso às informações e relatos 

daquele período, tais como a descrição climática e geográfica. Contudo, essas manifestações propiciaram 

condições para as futuras produções literárias do Brasil colonial e fomentaram na criação de uma escrita 

artística voltada ao ambiente, ao homem e à formação cultural do país. 

 

A LITERATURA INFORMATIVA 

 

Também chamada de literatura da informação, é conhecida pelos relatos e descrições do território 

brasileiro durante os primeiros anos no processo de colonização brasileira. Os textos tinham o intuito de 

informar aos governantes de Portugal sobre o território explorado sobre os interesses comerciais: exploração 

de matéria-prima, área favorável para a implementação de colônias, a abundância de minérios, a 

grandiosidade da fauna, o contato com os indígenas, entre outros. 

 

Leia, abaixo, um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, enviada à corte Portuguesa, pouco 

tempo após a descoberta das terras brasileiras: 

 

"Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa de cobrir nem mostrar suas vergonhas e 

estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar no rosto. (...) Eles porém contudo andam muito 

bem curados e muito limpos e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias monteses 

que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão 

gordos e tão fremosos que não pode mais ser." 

 

A LITERATURA JESUÍTICA 

 

A literatura jesuítica ou também intitulada como literatura de catequese surgiu com a chegada dos 

jesuítas ao Brasil-Colônia. Os jesuítas vieram à terra tupiniquim para catequizar os índios e, segundo a 

ideologia cristã, era uma maneira de livrá- , além de conquistar 

novos fiéis e, assim, expandir o catolicismo. Os principais nomes da literatura informativa são José de 

Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. É importante dizer, ainda, que os colonizadores ficaram 

insatisfeitos com a atuação dos jesuítas, visto que os índios eram usados como mão de obra escrava para a 

extração da árvore Pau Brasil e, sendo influenciados pelo catolicismo, muitos acabavam sendo protegidos 

pelos jesuítas para outros fins. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Texto I 

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-

me que viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos 

e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa 

tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. 
(CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento).) 

 

 

 Texto II 

 

 
(O descobrimento do Brasil, Cândido Portinari. Óleo sobre tela, 1956. Disponível em 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2551) 

Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari 

retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: 

a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos 

portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. 

b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a 

afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. 

c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, 

e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. 

d) as duas produções, embora usem linguagens diferentes  verbal e não verbal , cumprem a mesma 

função social e artística. 

e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um 

mesmo momento histórico, retratando a colonização. 

 

2. Texto I 

José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus, veio ao Brasil aos 19 anos para catequizar a 

população das primeiras cidades brasileiras e, como instrumento de trabalho, escreveu manuais, 

poemas e peças teatrais. 

 

TEXTO II 

 

Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se vê em todo ano árvore nem erva seca. 

Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos dão bons 

frutos e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedades e em 

seu canto não dão vantagem aos rouxinóis, pintassilgos, colorinos e canários de Portugal e fazem uma 

harmonia quando um homem vai por este caminho, que é para louvar o Senhor, e os bosques são tão 

frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. 

 (ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões do Padre 

Joseph de Anchieta. Rio de Janeiro: S.J., 1933, 430-31 p.) 
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A leitura dos textos revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. No texto 2, o 

autor exalta ainda, a beleza natural do Brasil por meio: 

a) Do emprego de primeira pessoa para narrar a história de pássaros e bosques brasileiros, 

comparando-os aos de Portugal. 

b) Da adoção de procedimentos típicos do discurso argumentativo para defender a beleza dos 

pássaros e bosques de Portugal. 

c) Da descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, a diversidade 

e a beleza dos pássaros do Brasil. 

d) Do uso de indicações cênicas do gênero dramático para colocar em evidência a frescura dos 

bosques brasileiros e a beleza dos rouxinóis. 

e) Do uso tanto de características da narração quanto do discurso argumentativo para convencer o 

leitor da superioridade de Portugal em relação ao Brasil. 

 

3. -lhe sobre a sepultura pratos, cheios de viandas, e uma rede (...) 

mui bem lavada. Isto, porque creem, segundo dizem, que depois que morrem tornam a comer e 

descansar sobre a sepultura. Deitam-nos em covas redondas, e, se são principais, fazem-lhes uma 

choça de palma. Não têm conhecimento de glória nem inferno, somente dizem que depois de morrer 

vão descansar a um bom lugar. (...) Qualquer cristão, que entre em suas casas, dão-lhe a comer do que 

têm, e  
(Padre Manuel da Nóbrega) 

 

O texto, escrito no Brasil colonial: 

a) Pertence a um conjunto de documentos da tradição histórico literária brasileira, cujo objetivo 

principal era apresentar à metrópole as características da colônia recém descoberta. 

b) Já antecipa, pelo tom grandiloquente de sua linguagem, a concepção idealizadora que os 

românticos brasileiros tiveram do indígena. 

c) É exemplo de produção tipicamente literária, em que o imaginário renascentista transfigura os 

dados de uma realidade objetiva. 

d) 

 

e) Insere-se num gênero literário específico, introduzido nas terras americanas por padres jesuítas 

com o objetivo de catequizar os indígenas brasileiros. 

 

4. 
o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro 

registro de nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Podemos inferir, 

então, a seguinte intenção dos portugueses: 

a) objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros. 

b) buscavam descobrir, através da arte, a história da terra recém-descoberta. 

c) estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira. 

d) firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta. 

e) explorar a tão promissora nova terra. 

 

5. "Esta virtude estrangeira 

me irrita sobremaneira. 

Quem a teria trazido 

com seus hábitos polidos 

estragando a terra inteira? 

Quem é forte como eu? 

Como eu, conceituado? 

Sou diabo bem assado, 

Boa medida é beber 

cauim até vomitar. 

Que bom costume é bailar! 

Adornar-se, andar pintado, 

tingir penas, empenado 
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fumar e curandeirar 

andar de negro pintado". 

(Auto de São Lourenço, José de Anchieta) 

 

Nestes versos aparecem características da produção poética de José de Anchieta, exceto: 

a) versos curtos de tradição popular; 

b) preocupação catequética; 

c) linguagem direta; 

d) tensão e elaboração artística renascentista; 

e) conflito entre o bem e o mal. 

 

6. Desde seu descobrimento, escreveu-se sobre o Brasil. Alguns escritores, após tal evento, compuseram 

textos com o propósito fundamental de retratar, não só a terra recém-descoberta, como também as 

características de seus habitantes. Trata-se, pois, de uma literatura de teor informativo, apesar de se 

encontrarem, às vezes, algumas passagens onde se mostram elementos artísticos. Aponte a alternativa 

em que se encontra o nome de um texto que não se encaixe nessa tendência. 

a) "Carta do Descobrimento" 

b) "Tratado da terra do Brasil" 

c) "Tratado descritivo do Brasil" 

d) "Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda" 

e) "História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil". 

 

 EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 

a) É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 

b) Inicia com Prosopopeia, de Bento Teixeira. 

c) É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. 

d) Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. 

e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições 

encontradas no Novo Mundo. 

 

2. Define-se a Literatura Informativa no Brasil como 

a) as obras que visavam a tornar mais acessíveis aos indígenas os dogmas do cristianismo. 

b) a prova de que os autores brasileiros tinham em mente emancipar-se da influência européia. 

c) reflexo de traços do espírito expansionista da época colonial. 

d) a prova do sentimento de religiosidade que caracterizou os primeiros habitantes da nova terra 

descoberta. 

e) a descrição dos hábitos de nomadismo predominantes entre os índios. 

 

3. A Carta de Pero Vaz de Caminha: 

a) relata o primeiro contato dos portugueses com populações não europeias. 

b) expõe a atitude compreensiva dos portugueses diante da barbárie dos índios. 

c) descreve as habitações indígenas, a organização social tribal e os mecanismos de comando dela. 

d) revela a extensão e fertilidade da terra, seus produtos naturais como ouro, prata e especiarias. 

e) mostra o indígena brasileiro alternadamente como selvagem e como inocente. 

 

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

Dos vícios já desligados 

nos pajés não crendo mais, 

nem suas danças rituais, 

nem seus mágicos cuidados. 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 
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Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em 

procissão: 

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

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

b) Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

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

convencionou chamar de literatura informativa. 

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

e as magias praticadas pelos pajés. 

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

requintes da dramaturgia renascentista. 

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

quem querem libertar-se tão logo seja possível. 

 

5.  

 
-1666) 

 

Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas 

vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o r  
(CAMINHA, P. V. A carta. www.dominiopublico.gov.br.) 

  

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se 

que: 

a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do 

movimento romântico das artes plásticas.  

b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o 

texto é apenas fantasioso.  

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que 

sofreriam processo colonizador.  

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena.  

e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto 

da catequização jesuítica. 

 

6. Texto A 

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 desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

 

Onde canta o Sabiá. 
(DIAS, Antônio Gonçalves. Poesia completa e prosa escolhida. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959, p.103) 

 

Glossário: 

1) gorjear: cantar 

2) várzeas: planície 

3) cismar: pensar 

 

Texto B 

 
Nos textos A e B, há um distanciamento da terra natal. Assinale a alternativa que não corresponde aos 

textos: 

a) No texto B, há a referência à chegada do colonizador, à miscigenação do branco com o negro e à 

exploração da terra. 

b) No texto B, os elementos caracterizadores da terra natal se encontram na expressão linguística, 

nos trajes e no meio de transporte. 

c) As terras natais do personagem do texto B e do eu lírico do texto A são diferentes. 

d) Nos textos A e B, há o reconhecimento de que a terra estrangeira é pródiga e prazerosa. 

e) A terceira estrofe do texto A e a última oração do texto B traduzem sentimentos distintos. 
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7. A gênese da nossa formação literária se encontra no século XVI. Dela fazem parte: 

a) as obras produzidas pelos degredados que eram obrigados a se instalar no Brasil. 

b) os escritores que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei de Portugal. 

c) os relatos dos cronistas viajantes. 

d) as produções arcádicas. 

e) as poesias de Gregório de Matos. 

 

8. No Brasil, os principais representantes do Quinhentismo foram: 

a) Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Tomás Antônio Gonzaga e Basílio da Gama. 

b) Pero Vaz de Caminha, Pero M. Gândavo, Gabriel Soares de Sousa e José de Anchieta. 

c) Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Santa Rita Durão e José de Anchieta. 

d) Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, Padre Antônio Vieira e Gabriel Soares de Sousa. 

e) Tomás Antônio Gonzaga, José de Anchieta, Pero Vaz de Caminha e Silva Alvarenga. 

 

9. 
seminal na construção do catolicismo no país, ele chegou a Salvador na comitiva do segundo 

governador-geral, Duarte da Costa, com 19 anos, e morreu aos 63 anos, no Espírito Santo, reconhecido 

de 

.  
(LOPES; 2014, p. 89) 

 

As ações do Padre Anchieta, referidas no texto, representavam, na época, 
a) A concretização de um projeto português de implantação do ensino na Colônia, alcançando toda 

a população infantil, independentemente da condição étnica. 
b) A disputa de poder entre a Monarquia portuguesa e a Companhia de Jesus, no século XVI, cuja 

riqueza e prestígio ameaçavam a autoridade do Estado Monárquico. 
c) O braço missionário da Contra Reforma, que buscou, na conversão de populações fora da 

Europa, equilibrar o prestígio da Igreja Católica, abalada pela expansão do protestantismo. 
d) Uma atitude liberal e igualitária para com outras etnias, considerando-as livres para escolher a 

orientação religiosa que mais se aproximasse de suas culturas. 
e) A oposição dos jesuítas à escravidão de africanos, visto que consideravam os indígenas mais 

capacitados para o trabalho na agricultura extensiva. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Erro de português 

Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena!Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português. 
(Oswald de Andrade) 

 

É possível observar que os versos de Oswald de Andrade, poeta modernista, dialogam com o Quinhentismo. 

Explique de que forma isso ocorre. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

Comentário: A carta é um documento que mostra, a partir da perspectiva do colonizador, como foi a 

recepção pelos nativos. Por sua vez, a pintura coloca em primeiro plano a perspectiva dos nativos ao se 

depararem com as embarcações portuguesas chegando.  

 

2. c 

Comentário: José de Anchieta descreve, subjetivamente, a natureza do Brasil, de maneira idealizada. Para 

isso, compara elementos do Brasil aos de Portugal, enaltecendo-os em relação aos europeus.  

 

3. a 

Comentário: A principal função da literatura quinhentista era reportar à metrópole informações sobre a 

exploração da nova terra. Dessa forma, os relatos são classificados como históricos.  

 

4. e 

Comentário: Pero Vaz de Caminha, após analisar as especificidades da terra, demonstra sua preocupação 

com a utilidade dessa descoberta para Portugal, explicitando, dessa forma, os objetivos dos portugueses 

para a terra recém descoberta. 

 

5. d 

que visava, principalmente, a relatar informações sobre a terra explorada e catequisar os nativos.  

 

6. d 

Comentário: o "Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda" é de Padre 

Antônio Vieira, um dos principais nomes do Barroco, no Brasil. As demais alternativas fazem parte da 

literatura quinhentista. 

 

 

 

Exercícios de casa 
 

 

1. c 

Comentário: Os relatos de viagem e a literatura jesuítica dominaram a produção literária colonial, já que 

o Brasil ainda não tinha uma identidade cultural estruturada. 

 

2. c 

Comentário: A literatura colonial do período Quinhentista ficou conhecida como Literatura Informativa 

no Brasil devido ao fato de relatar os objetivos de colonização e expansão territorial por parte de Portugal 

na terra nova.  

 

3. e 

Comentário: Ao chegar ao Brasil, Pero Vaz de Caminha escreve sobre o comportamento do povo nativo, 

os índios, mostrando-os como selvagens e inocentes.  

 

 

 



 

 
L

it
. 

4. a 

Comentário: É possível analisar que o objetivo da Coroa Portuguesa e da Companhia de Jesus em relação 

ao povo nativo do Brasi

aculturamento a que estavam submetidos os índios.  

 

5. c 

Comentário:  Ambos os textos abordam a questão do índio, que eram os nativos encontrados na América. 

A pintura dialoga com o que está escrito na carta de Caminha, representando o índio sem vestimentas, 

com seus apetrechos. 

 

6. d 

Comentário: A alternativa D contém uma afirmação incorreta, pois o poema romântico de Gonçalves 

Dias valoriza os recursos da terra natal, inclusive fazendo uma comparação de superioridade em relação 

à terra estrangeira, onde está exilado.  

 

7. c 

Comentário: A literatura colonial foi, basicamente, constituída pelos relatos dos viajantes colonizadores. 

 

8. b  

Comentário: A alternativa B é a única que contém somente autores da literatura colonial, nas demais 

aparecem autores barrocos e/ou árcades. 

 

9. c 

Comentário: Padre Anchieta tinha como objetivo catequisar os nativos que encontrou na terra nova, a 

fim de conseguir mais fiéis e recuperar o prestígio da Igreja Católica, abalado pela Reforma Protestante.  

 

 

Questão Contexto  
 

É possível analisar uma crítica no poema de Oswald de Andrade ao processo de colonização e, 

principalmente, à imposição de costumes europeus ao povo nativo. Esse processo era claramente relatado 

na literatura produzida no período Quinhentista.  
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RESUMO   
 

 

 
Apesar de não haver uma definição formal para conjuntos, podemos entender que um conjunto é 

uma reunião de elementos que pertencem a um grupo em comum. Assim, já podemos entender que, para 

estudar conjuntos, devemos ter em mente os elementos que formam um conjunto. 

Um conjunto pode ser representado de duas formas, perceba: 

 

Através de Chaves: Quando queremos representar um conjunto por extenso, colocamos seus elementos 

entre chaves e assim se entende que essa reunião de elementos formam um conjunto. Exemplo: Q = {A, B, 

C, D}. 

 

Através de um Diagrama: Podemos representar um conjunto através de um diagrama onde seus elementos 

estão presentes em seu interior. Exemplo: 

 
 

Em ambos os exemplos acima temos um conjunto Q, onde seus elementos são A, B, C e D. 

 

Relação entre um elemento e um conjunto 

 

Para relacionar um elemento e um conjunto, utilizamos os símbolos   (Pertence) e (Não pertence). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Podemos dizer que a   Q, porém t   Q. 

 

Relação entre dois conjuntos 

 

Para relacionar dois conjuntos entre si, utilizamos os símbolos   (Está contido) e   (Não está 

contido),  (Contém) e  (Não contém). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Perceba as seguintes relações: 

- {a,b} Q 

 

- {a,b,x}   Q 

 

- Q {d} Q  

 

- Q  {b, u, c}  

 

- Q  {a,b}  
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Subconjuntos de um conjunto 

 

Um subconjunto de um conjunto Q é todo conjunto que está contido em Q. Assim, usando como 

exemplo o conjunto Q = { a, b, c, d}, temos que seus subconjuntos são: 

{}, {a}, {b}, {c}, {d}, {a,b}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b,d}, {c,d}, {a,b,c}, {a,b,d}, {a,c,d}, {b,c,d} e {a,b,c,d}. 

 

Perceba que nesse conjunto de 4 elementos, existem 16 = 24 subconjuntos. Analogamente, a grosso 

modo, podemos dizer que num conjunto de n elementos, teremos 2n subconjuntos desse conjunto. 

 

 

Quando tratamos de conjuntos, temos algumas operações que podemos efetuar entre eles. 

 

União entre conjuntos (U): 

literalmente, unir os elementos de todos envolvidos na operação em um único conjunto só. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a união S U T = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, ou 

seja, todos os elementos reunidos no conjunto união. 

 

Interseção entre conjuntos (∩): ∩

que o conjunto interseção será aquele que contém todos os elementos presentes em todos os conjuntos 

envolvidos, ou seja, todos os elementos em comum entre os conjuntos. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a interseção S ∩ T = {1,3}, ou seja, 

todos os elementos presentes nos dois conjuntos. 

 

Subtração ou diferença entre conjuntos: Na subtração entre dois conjuntos, o conjunto subtração é aquele 

que contém os elementos do primeiro conjunto que NÃO estão presentes no segundo conjunto. 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a subtração S  T = {2, 4}, ou seja, 

o que tem em S e não tem em T. Já a subtração T  S = {5, 7}, ou seja, o que tem em T e não tem em S. 

 

Conjunto complementar: Considere A um conjunto qualquer e B conjunto universo. Todos os elementos 

que não estão em A estão no complementar de A. 

O conjunto AC pode ser definido por: A∁ = U A ={ x  | x∈U  e  x∉A} . 

Complemento relativo: Seja A e B dois conjuntos quaisquer com A⊂B. O conjunto abaixo é chamado de 

complementar de A com relação a B: 
A

B
B A  . 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  Sejam os conjuntos A {x | 0 x 5},     B {x | x 5}     e C {x | x 0}.    Pode-se afirmar 

que  

a) (A B) C C       

b) (A C) B        

c) (B C) A       

d) (B C) A A       

2. Os conjuntos X  e Y  são tais que X {2, 3, 4, 5}  e X Y {1, 2, 3, 4, 5, 6}.   É necessariamente verdade 

que  

a) {1, 6} Y.     

b) Y {1, 6}.     

c) X Y {2, 3, 4, 5}.      

d) X Y.     
e) 4 Y.     
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3. A Matemática possui uma linguagem própria, uma notação para ser lida universalmente. 

Em relação aos conjuntos A {x |1 x 10},     B {x | 5 x 10}     e C {x | x 3},    fazem-se 

as seguintes afirmações. 

 

I. O conjunto  A B C   possui infinitos elementos. 

II. O conjunto 
B
AC  possui infinitos elementos. 

III. O conjunto  B C  não possui elementos. 

 

Marque a alternativa correta.  

a) Apenas a afirmação I está correta.    
b) Apenas a afirmação II está correta. 

c) Apenas a afirmação III está correta.    
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    
e) Todas as afirmações estão corretas.    

   

4. Seja X  um conjunto com 6  elementos distintos e seja P(X)  o conjunto das partes de X.  O número 

de elementos de P(X)  é:   

a) 62     
b) 64     
c) 6     
d) 7     
e) 63   

 

5. Considere dois conjuntos A e B tais que: A B,  A B   e  A B A.      Nestas condições pode-se 

afirmar que:  

a) os conjuntos A e B são iguais, isto é: A = B.    
b) o conjunto A possui a mesma quantidade de elementos que o conjunto B.    
c) o conjunto A possui mais elementos que o conjunto B.    
d) o conjunto A possui menos elementos que o conjunto B.    
e) o conjunto A pode ser um conjunto vazio.    

 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. A quantidade de subconjuntos X  que satisfazem a inclusão {1, 2} X {1, 2, 3, 4}   é  

a) 4.     
b) 5.     
c) 3.     
d) 2.     
e) 1.    

 

2. Se A {x | x é divisor de 60}   e B {x |1 x 5},     então o número de elementos do conjunto 

das partes de A B  é um número  

a) múltiplo de 4,  menor que 48.     

b) primo, entre 27  e 33.     
c) divisor de 16.     
d) par, múltiplo de 6.     
e) pertencente ao conjunto {x | 32 x 40}.      
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3. Dados três conjuntos A, B e C, não vazios, com A B  e A C,  então, é sempre CORRETO afirmar 

que  

a) B C     

b)  A B C      

c) B C     

d)  A B C      

 

4. Considerando-se os conjuntos A = {1, 2, 4, 5, 7} e B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8}, assinale a alternativa correta.  

a) B A, logo A B B.       

b) A B A, pois A B.       

c) A B.     
d) 8 B.     
e) A B B, pois A B.      

 

5. Considere os conjuntos 

A = {0, 1, 3, 5, 9}  

B = {3, 5, 7, 9}  

X = {x  N; x  13}, onde N é o conjunto dos números inteiros não-negativos.  

O conjunto A B
xC   é igual a  

a) {0, 1, 3, 5, 7, 8, 9}.    
b) {2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}.    
c) {2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13}.    
d) {2, 5, 7, 8, 12, 13}.    
e) {0, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13}.    

  

6. Sendo N o conjunto dos inteiros positivos, considere os seguintes conjuntos:  

12 x
A x N; N e B x N; N .

x 3

   
        
   

 

É verdade que: 
a) A possui mais elementos que B.    
b) A e B não possuem elementos em comum.    
c) A é um subconjunto de B.    
d) B é um subconjunto de A.    
e) A e B possuem exatamente três elementos em comum.    

 

7. Sejam A, B e C conjuntos tais que: A = {1, {1, 2},{3}}, B = {1, {2},3} e C = {{1},2,3}. Sendo X a união dos 

conjuntos (A - C) e (A - B), qual será o total de elementos de X?  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    

 

8.   Dados A e B conjuntos, a operação de diferença simétrica ( )  é definida por A B A B A B    

. Se      A 1, 1 , ,a  e B 1,2, ,a,b    então o conjunto A B  é igual a  

a)     1, 1 , , ,2,a,b      

b)  1,a     

c)     1 , ,2,b     

d)     1 , , ,2,b      

e)      

 



 

 
M

a
t.

 

9. Sejam x e y números tais que os conjuntos {0, 7, 1} e {x, y, 1} são iguais. Então, podemos afirmar que:  

a) x = 0 e y = 5    
b) x + y = 7    
c) x = 0 e y = 1    
d) x + 2 y = 7    
e) x = y    

 

10. Considere os seguintes subconjuntos de números naturais: 

N = { 0,1,2,3,4,...} 

P = { x ∈ │  

A = { x ∈ P / x é par } 

B = { x ∈ P / x é divisor de 48 } 

C = { x ∈ P / x é múltiplo de 5 } 

 

O número de elementos do conjunto (A - B) ⋂ C é:  

a)  2    
b)  3    
c)  4    
d)  5    
e)  6    

   
 

PUZZLE 
 

 

dito. João comprou 

viu que as batatas haviam desidratado e possuíam, agora, apenas 98 % de água em sua composição. Naquele 

momento, qual era o novo peso das batatas? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. a 

Representamos os conjuntos A, B  e C  na reta numérica. 

 

 

 

Análise das alternativas: 

[A] Verdadeira:  A B C C C      

[B] Falsa:  A C B A B A      

[C] Falsa:  B C A A A      

[D] Falsa:
  (B C) A 5,0 A         

 

2. a 

Como {1, 6}  não está contido em X  e está contido em X Y {1, 2, 3, 4, 5, 6},   concluímos que {1, 6} Y.  

 

3. e 

Sabendo que entre quaisquer dois números inteiros há infinitos elementos, pode-se concluir que as 

afirmativas [I] e [II] estão corretas. Quanto à afirmativa [III], a intersecção dos conjuntos B  e C  é nula, 

pois B  só possui elementos entre 5  e 10  (excluindo o 5)  e C  só possui elementos menores que 3.  

Logo, a alternativa correta é a letra [E]. 

 

4. b 

Sabendo que n(X) 6,  é imediato que 
6n(P(X)) 2 64.     

 

5. d 

1 1 2 2 2A B,  A B   e  A B A x \ x (A B) e x \ x B e x A.              

 

 

Exercícios de casa 

 
1. a 

Para os elementos 1 e 2  temos apenas 1 possibilidade, ou seja, participam do subconjuntos e para cada 

um dos elementos 3  e 4  temos duas possibilidades, ou seja, participar ou não participar do subconjunto. 

Portanto, a quantidade de subconjuntos pedida será dada por: 

1 1 2 2 4       

 

 

2. a 

Tem-se que A {1, 2, 3, 4, 5, 6,10,12,15, 20, 30, 60}  e B {1, 2, 3, 4, 5}.  Logo, como A B B,   segue-se 

que o resultado pedido é 
52 32 4 8,    isto é, um múltiplo de 4,  menor do que 48.  
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3. b 

Se x A  e A B e A C x B e x C x (B C) A (B C).             

 

4. e 

 
Construindo os diagramas de Venn- Euler, temos: A B B, pois A B.    

 

5. c 

AB = {0, 1, 3, 5, 7, 9}. 

X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}. 

Complementar de AB em relação a x: 
A B
xC 

= {2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13}. 

 

6. e 

Conjunto A: Divisores naturais de 12: {2,3,4,6,12}. 

Conjunto B: Múltiplos naturais de 3: {0,3,6,9,12,...}. 

AB={3, 6, 12}. 

Portanto, A e B possuem exatamente três elementos em comum. 

 

7. c 

   

   

   

      

X (A C) (A B).

A C {1, {1, 2}, {3}} {{1}, 2, 3} A.

A B {1, {1, 2}, {3}} {1, {2}, 3} {{1, 2}, {3}}.

X (A C) (A B) A {{1, 2}, {3}} A.

 

Portanto, o número de elementos de X  é  n(X) n(A) 3.  

 

8. d 

A B  =    },2},{,},1{,1}},{,2,,},1{,1 baba    

 

 

9. b 

x= 0 e y =7 ou x = 7 e y = 0 

logo concluímos que x + y = 7   

 

10. a 

 

Como P pertence aos naturais N, temos que 

P = {6, 7, 8, 9 ... 20} 

A={X E P / x é par} 

A = {6, 8, 10, 12 ... 20} 

B = {X E P/ x é divisor de 48} 

divisores de 48 = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48} 

B = {6, 8, 12, 16} 
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C={X E P / x é múltiplo de 5} 

C = {10, 15, 20} 

A-B = {6, 8, 10, 12 ... 20}-{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} 

A-B = {10, 14, 18, 20} 

(A-B)∩C = {10, 14, 18, 20}∩{5, 10, 15, 20} 

(A-B)∩C = {10, 20}  

n((A-B)∩C) = 2 

 

 

Puzzle 
 

50 kg 
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RESUMO   
 

 

 

MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum) são conceitos fundamentais para 

a matemática. Para entendê-los, precisamos conhecer os conceitos de divisores e múltiplos. Divisores são 

quocientes da divisão exata entre dois números.  

 

Por exemplo: 5 é divisor de 10 porque 10 dividido por 5 é uma divisão exata (o resto é igual a 0). 

O número de divisores de um número é limitado, sendo sempre o menor número o 1 e o maior ele mesmo. 

Um número é dito primo se possuir como divisores apenas o 1 e ele mesmo. Por isso, para sabermos o máximo 

divisor comum entre dois números ou mais, precisamos conhecer o maior número que divide esses números 

ao mesmo tempo. 

 

Por exemplo: Para sabermos o MDC entre 10 e 20 precisamos conhecer os divisores de 10 e 20.  

Os de 10 são: 1,2,5 e 10 e de 20 são: 1,2,4,5,10,20. Logo o conjuntos de divisores comuns é {1,2,10}, assim o 

MDC é 10, ou seja, é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. Caso os números não 

possuam divisores em comum eles são primos entre si. 

 

Um processo prático é fatorar os dois números simultaneamente em fatores primos e ver quais 

números dividem eles ao mesmo tempo. O produto entre eles será o MDC. 

 

220 10

5 2.5 1010  5

  2   1

   

 

Já o conceito de múltiplo de um número natural se refere ao produto desse número por outro 

número natural, incluindo o zero. Vale lembrar que o zero é múltiplo de todos os números (o produto de 

qualquer número por 0 é igual a 0). Por exemplo: os múltiplos de 5 são: 0,5,10,15... Note que o 5 é divisor de 

10 e o 10 é múltiplo de 5 e que o conjunto dos múltiplos é infinito. Para descobrirmos o mínimo múltiplo 

comum entre dois ou mais números, basta conhecer o primeiro número que sejam múltiplos dos números 

ao mesmo tempo. 

 

Por exemplo: Para descobrirmos o  MMC entre 6 e 8 analisaremos seus múltiplos. Os de 6 são: 0,6,12,18,24,... 

e os de 8 são 0,8,16,24,... Assim o conjunto dos múltiplos em comum é {0,24,..} assim o MMC é 24. 

 

O processo prático é parecido com o do MDC, porém fatoraremos os números em fatores primos 

até chegarmos a 1. O produto entre eles será o MMC. 

8 6 2

4 3 2

2 3 2.2.2.3 242

1    3 3

1    1
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão 

distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um 

mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para 

a distribuição dos ingressos:  

1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;  

2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;  

3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).  

 

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios 

estabelecidos, é  

a) 2.  

b) 4.  

c) 9.  

d) 40.  

e) 80 

 

2. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

a)5X  3Y + 15 = 0 

b)5X  2Y + 10 = 0 

c)3X  3Y + 15 = 0  

d)3X  2Y + 15 = 0  

e)3X  2Y + 10 = 0 

 

3. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada 

no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10m por 32 m foi cedida para o 

empilhamento desses contêineres (Figura 2). 
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De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não 

sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. 

Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por 

essa pilha de contêineres é 

a) 12,5 m. 

b) 17,5 m. 

c) 25,0 m. 

d) 22,5 m. 

e) 32,5 m. 

 

4. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide  

reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 

10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as 

tábuas em peças de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças 

ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. Atendendo o pedido 

do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir 

a) 105 peças. 

b) 120 peças. 

c) 210 peças. 

d) 243 peças. 

e) 420 peças. 

  

5. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de 

decomposição em fatores primos. Um número N é dado pela expressão 2x.5y.7z, na qual x, y e z são 

números inteiros não negativos. Sabe-se que N é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. 

O número de divisores de N, diferentes de N, é: 

a) x. y. z 

b) (x+ 1).(y + 1) 

c) x . y . z - 1 

d) (x + 1)(y + 1).z 

e) (x + 1).(y + 1).(z + 1) - 1  

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. Três ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto, e com o mesmo 

sentido. O primeiro faz o percurso em 40 s, o segundo em 36 s e o terceiro em 30 s. Com base nessas 

informações, depois de quanto tempo os três ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de 

partida pela primeira vez, e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, 

respectivamente?  

a) 5 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 13 voltas.  

b) 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas.  

c) 7 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 12 voltas.  

d) 8 minutos, 8 voltas, 9 voltas e 10 voltas.  

e) 9 minutos, 9 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 

 

2. O piso retangular de uma sala, com 8,75 m de comprimento e 4,20 m de largura, deve ser coberto com 

ladrilhos quadrados. Admitindo-se que não haverá perda de material e que será utilizado o menor 

número de ladrilhos inteiros, pode-se estimar que serão colocados:  

a) 49 ladrilhos.  

b) 147 ladrilhos.  

c) 245 ladrilhos.  

d) 300 ladrilhos. 
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3. Nas últimas eleições, três partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90 s, 108 s e 144 s de tempo 

gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição, 

para todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias 

dos partidos na TV foi de: 

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 19 

e) 21 

 

4. Uma escola deverá distribuir um total de 1260 bolas de gude amarelas e 9072 bolas de gude verdes 

entre alguns de seus alunos. Cada aluno contemplado receberá o mesmo número de bolas amarelas e 

o mesmo número de bolas verdes. Se a escola possui 300 alunos e o maior número possível de alunos 

da escola deverá ser contemplado, qual o total de bolas que cada aluno contemplado receberá? 

a) 38 

b) 39 

c) 40 

d) 41 

e) 42 

 

5. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A a cada 3 dias, na máquina B 

a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas três 

máquinas, a próxima vez em que a manutenção das três ocorreu no mesmo dia foi:  

a) 5 de dezembro.  

b) 6 de dezembro.  

c) 8 de dezembro.  

d) 14 de dezembro.  

e) 26 de dezembro. 

 

6.  Neto e Rebeca fazem diariamente uma caminhada de duas horas em uma pista circular. Rebeca 

gasta 18 minutos para completar uma volta, e Neto, 12 minutos para completar a volta. Se eles partem 

do mesmo ponto P da pista e caminham em sentidos opostos, pode-se afirmar que o número de 

vezes que o casal se encontra no ponto P é:  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

 

7. Dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos 

fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 segundos 

aberto. O número mínimo de segundos necessários, a partir daquele instante, para que os dois sinais 

voltem a fechar juntos outra vez é de: 

a) 150. 

b) 160. 

c) 190. 

d) 200. 

 

8. As moedas de 10 e 25 centavos de real tem, praticamente, a mesma espessura. 162 moedas de 10 

centavos e 90 moedas de 25 centavos serão empilhadas de modo que, em cada pilha, as moedas sejam 

do mesmo tipo e todas as pilhas tenham a mesma altura. 
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O menor número possível de pilhas é: 

a) 12. 

b) 13. 

c) 14. 

d) 15. 

e) 16. 

 

9. Três vendedores viajam a serviço para uma empresa. O primeiro viaja de 12 em 12 dias, o segundo de 

16 em 16 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Se todos viajarem hoje, calcule daqui quantos dias eles 

voltarão a viajar no mesmo dia. 

a) 220 dias. 

b) 120 dias. 

c) 240 dias. 

d) 250 dias. 

e) 180 dias 

 

10. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 

em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos três algarismos do número total 

de fitas que ela possui é igual a: 

a) 3. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 8. 

 

 

PUZZLE 
 

 

propriamente 

viu que as batatas haviam desidratado e possuíam, agora, apenas 98 % de água em sua composição. Naquele 

momento, qual era o novo peso das batatas? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. c 

Fazendo o mdc entre 400 e 320, temos que esse valor será 80, logo, cada escola terá 80 ingressos, assim 

os 720 ingressos serão distribuídos entre 9 escolas. 
 

2. b 

Em cada ciclo Y: 

Luz vermelha acesa : V segundos 

Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 

Luz amarela acesa: 5 segundos 

X = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X   2Y + 10 = 0 

 

3. a 

Repare que o espaço liberado para alocação dos contêineres tem exatamente o lugar para alocar 20 deles 

por unidade. Como são 100, então serão 5 andares de contêineres. E então serão 5.2,5 = 12,5 m. 

 

4. e 

Encontrando o MDC entre os números 540, 810 e 1080, achamos 270. Assim, o comprimento de cada 

peça deverá ser divisor de 270 cm, logo, cada peça terá 135 cm. Logo, a quantidade de peças obtidas é 

de: (40 . 540 + 30 . 810 + 10 . 1080) / 135 = 420 peças. 

 

5. e 

Temos que o número N = 2x.5y.7z. Assim, temos que o número de divisores de N é (x+1).(y+1).(z+1), 

incluindo o próprio N. 

Como queremos os divisores diferentes de N, teremos: (x+1).(y+1).(z+1)  1. 

 

 

Exercícios de casa 
 

1. b 

O MMC de 30s, 36s e 40s é 360s ou 6 min sendo o menor tempo em que os três se encontrarão novamente 

no ponto de partida.  

Devemos agora encontrar o número de voltas de casa ciclista, bastando assim, dividir o tempo de 360 

segundos pelo período de uma volta de cada um deles: 

1º ciclista = 36040 = 9 voltas; 

2º ciclista = 36036 = 10 voltas;  

3º ciclista = 36030 = 12 voltas 

 

2. d 

A partir do enunciado temos: 

Comprimento = 8,75m = 875cm 

Largura = 4,20m = 420cm 

MDC (875; 420) = 35 

Área Total = 875.420 = 367500 

Área Piso = 35² = 1225 

Resposta = 367500/1225 = 300 
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3. d 

O MDC entre o tempo de aparição de cada pol[itico é: 

MDC (90, 108, 144) = 18  

Encontrado o tempo de aparição de cada político, 18 segundos, é preciso agora descobrir quantas 

aparições cada um deles realizou. 

90: 18 = 5 aparições 

108/18 = 6 aparições 

144 : 18 = 8 aparições 

Somando as aparições de cada um, encontramos 5 + 6 + 8 = 19 aparições. 

 

4. d 

A partir do enunciado temos: 

MDC(9072, 1260) = 252 

Dividindo as bolas de cada cor pelo mdc encontrado teremos; 

9072 : 252 = 36 

1260 : 252 = 5 

Cada aluno recebera um total de 36 + 5 = 41 bolas de gude. 

 

5. d 

Temos que determinar o MMC entre os números 3, 4 e 6. 

MMC (3, 4, 6) = 2 * 2 * 3 = 12 

Concluímos que após 12 dias, a manutenção será feita nas três máquinas. Portanto, dia 14 de dezembro. 

 

6. c 

A partir do enunciado temos: 

MMC (12, 18) = 36 minutos 

Rebeca e Neto se encontram na pista a cada 36 minutos.  

2 horas = 120 minutos 

120min /36 min = 3 . 1/3 encontros ou seja, eles irão se encontrar 3 vezes. 

 

7. d 

A partir do enunciado temos: 

tempo do primeiro sinal 40s+10s=50s 

tempo do segundo sinal 30s+10s=40s 

MMC (50,40) = 200s 

 

8. c 

O MDC (162, 90) = 18. Desse modo, o resultado pedido é dado por: 
162 90 252

14
18 18


   

 

9. c 

Nessa questão basta fazer o MMC entre 12, 16 e 20 para encontrar o dia eles voltarão a viajar no mesmo 

dia. 

MMC (12,16, 20) = 240 dias. 

 

10. B 

A quantidade de fitas que Marcela possui é um número que é múltiplo de 12, 15 e 20 e está compreendido 

entre 100 e 150. Para encontrar esse número devemos calcular o MMC entre 12, 15 e 20. 

MMC (12, 15, 20) = 2 x 2 x 3 x 5 = 60 

 Como o número deve estar entre 100 e 150, então 60 não serve. O próximo múltiplo de 12, 15 e 20 é o 120 

(60 + 60). 

Como sempre resta uma fita quando elas são agrupadas de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, então 

devemos somar uma unidade ao número encontrado. Assim, a quantidade de fitas de Marcela é igual a 

120 + 1 = 121.  

A soma dos algarismos do número total de fitas é:   1 + 2 + 1 = 4. 
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RESUMO   
 

 

• Classificação: 
 
Chama-se polígono A1 A2A3...An a figura formada pela união dos n segmentos consecutivos não colineares. 

 

 
 

• Classificação quanto à região: 
 

1. Polígono convexo: uma reta qualquer só corta o polígono em dois pontos. 

 

 
 

2. Polígono não convexo: uma reta qualquer pode cortar o polígono em mais de dois pontos. 

 

 
 

• Quanto ao número de lados: 
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• Soma dos ângulos internos de um polígono: 
  

 
 

Si = (n  2) . 180° 

 
Se o polígono for regular, todos os ângulos internos são congruentes, portanto, cada ângulo interno ai 
Pode ser calculado como: 

  
 

• Soma dos ângulos externos de um polígono: 
 
Sabemos que, num polígono convexo qualquer, a soma do ângulo interno com o externo adjacente é sempre 

180°. 

 
Então: 

 
 

  
 

• N° de diagonais de um polígono: 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos 

para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que 

se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como 

ilustram as figuras: 
 

 
 
A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de seus ângulos 

internos. 

 

Nome Triângulo Quadrado Pentágono 

Figura 

 

  

Ângulo interno 60° 90° 108° 

 

Nome Hexágono Octágono Eneágono 

Figura 

 

 

 

Ângulo interno 120° 135° 140° 

 
Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos 

da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um  

a) triângulo.    
b) quadrado.    
c) pentágono.    
d) hexágono.    
e) eneágono.    

 

2. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados, lado a lado, formando uma estrela de cinco 

pontas, conforme destacado na figura. 
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Nestas condições, o ângulo θ mede: 
a) 108°. 
b) 72°. 
c) 54°. 
d) 36°. 
e) 18°. 

 

3. Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre 

si cinco metros. Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60° à esquerda e caminha mais cinco metros, 

repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um 

polígono regular de   
a) 10 lados.     
b) 9 lados.     
c) 8 lados.    
d) 7 lados.     
e) 6 lados. 

 

4. Prolongando-se os lados de um octógono convexo  obtém-se um polígono estrelado, 

conforme a figura. 
 

 
 

A soma  vale  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 

5. Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho, e seu desenho ficou como na 

figura abaixo. 
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Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros 

não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, e formando um ângulo de  como 

indicado na figura. 

 
Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre 

o círculo é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)  
 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por quatro ruas. 
Na parte visível do mapa, vê-se que o angulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter e 90°; o 

ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno e 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela 

rua Marte e 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na 

parte rasgada do mapa, é de: 

 

 
a) 50°. 

b) 60°. 

c) 70°. 

d) 80°. 

e) 90°. 

 

2. Na figura a seguir, para quaisquer que sejam x e y, as medidas dos ângulos satisfazem a relação: 
 

 
 

a) y = 90°  x . 
b) y = 180°  x . 
c) y = 2x . 
d) y = 3x. 
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3. Um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de 

pentágono regular quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, 

conforme mostra a figura. 
 

 
 

Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava e, para isso, anotou as medidas 

dos ângulos  e  do triângulo  

 

As medidas  e  em graus, desses ângulos são, respectivamente,  

a)  e     

b)  e     

c)  e     

d)  e     

e)  e     

 

4. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. A soma das medidas dos ângulos 

internos de um hexágono é: 
a) 180° 
b) 360°. 
c) 540°. 
d) 720°. 
e) 900°. 

 

5. Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas.A soma α + β + γ + δ das medidas dos ângulos indicados na 

figura é: 
 

 
a) 180°. 
b) 270°. 
c) 360°. 
d) 480°. 
e) 540°. 
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6. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é: 

 
a) 60° 

b) 45° 

c) 36° 

d) 83° 

e) 51° 

 

7. A sequência a seguir representa o número de diagonais d de um polígono regular de n lados: 
 

n 3 4 5 6 7 ... 13 
d 0 2 5 9 14  x 

 

 

O valor de x é: 
a) 44. 
b) 60. 
c) 65. 
d) 77. 
e) 91. 

 

8. O valor de  no pentágono abaixo é igual a: 
 

 
a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 

9. A figura 1 representa um determinado encaixe no plano de 7 ladrilhos poligonais regulares (1 hexágono, 

2 triângulos, 4 quadrados), sem sobreposições e cortes. 
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Em relação aos 6 ladrilhos triangulares colocados perfeitamente nos espaços da figura 1,como indicado 

na figura 2, é correto dizer que: 
a) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 15°. 

b) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 30°. 

c) 2 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 50° e 4 são triângulos isósceles de ângulo 

da base medindo 30°. 

d) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos retângulos isósceles. 

e) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos escalenos. 

 

10. De dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro 6 lados e 39 diagonais. 
Então a soma total dos números de vértices e de diagonais dos dois polígonos é igual a: 
a) 63. 
b) 65. 
c) 66. 
d) 70. 
e) 77. 

 

 

PUZZLE  
  

 

Um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia ao rio. Cada elefante viu 2 macacos indo para o rio. Cada 

macaco segurava 1 pássaro em suas mãos. Quantos animais foram para o rio? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

 
 

Cada ângulo interno do octógono regular mede 135° e cada ângulo interno do quadrado mede 90°. 
Somando 135° + 135° + 90° = 360°. Portanto, o polígono pedido é o quadrado.   

 
2. d 

Veja que a soma dos 3 ângulos internos dos pentágonos com o ângulo θ é igual a 360º (uma volta 

completa). 

 

Logo, temos que descobrir a medida dos ângulos internos de um pentágono regular. 

 

Sabemos que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular é: 

 

 
 

Onde 'n' é a quantidade de lados do polígono. 

 

O pentágono tem 5 lados, então: 

 

 
 

Veja que a soma de 5 ângulos internos congruentes é igual a 540º, logo a medida de um ângulo interno 

desse pentágono será 540º divididos por 5: 

 

 
 

Agora, só fazer a soma de 3 ângulos com medida 108º mais o ângulo θ e igualar essa soma a 360º. 
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3. e 

 
 

O trajeto do robô será um polígono regular de lado 5m e ângulo externo 60°. Como 360°  : 6 = 60°, 

concluímos que o polígono pedido possui 6 lados.   

 
4. b 

Considere o quadrilátero  da figura. 

 
 

Dos triângulos  e  tem-se, respectivamente, que  

 
 
e 

 

Em consequência, desde que a soma dos ângulos internos do quadrilátero  é igual a  vem   

 
 
5.  e 
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A medida de cada um dos ângulos internos do polígono será  

 

Portanto, cada um de seus ângulos externos será de  Admitindo que  é o número de lados do 

polígono regular, podemos escrever: 

 
 

Logo, o número de triângulos será igual ao número de lados, ou seja    
 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim: 
90 + 110 + 100 + x = 360. 
x = 60 graus. 

 
2. a 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim: 
90 + 90 + y + x = 360. 
x + y = 90 graus. 
y = 90°  x  

 
3. c 

Calculando: 

   

 
4. d 

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é dado pela fórmula S i = (n  2).180° 
Si = (6  2).180° = 720° 

 
5. e 

Trace um reta perpendicular à r e s. 
Temos um hexágono, determinemos então a soma de seus ângulos internos: 
Sn = 180º(n - 2) 
S6 = 180º(6 - 2) 
S6 = 720º 

 
Portanto, 
α+β+γ+δ + 90º + 90º = 720º 
α+β+γ+δ = 540º 

 
6. c 

Usaremos a fórmula do ângulo interno de um polígono regular: 

 
Por fim, temos que o ângulo externo é o suplemento: 

180 - 128.5 = 51.5  
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7. c  

Usaremos a fórmula das diagonais de polígonos: 

 

 
 
8. d 

A soma dos ângulos internos de um polígono convexo pode ser calculada através da fórmula a seguir, 

onde n é o número de lados do polígono. Ou seja: 

  
 

Assim, sabendo que a soma dos ângulos internos é  pode-se escrever: 

   

 
9. d 

 
Basta achar os ângulos internos dos polígonos regulares e achar os das figuras cinzas pela soma. Os 

triângulos cinzas que estão entre, um quadrado e um triângulo, possuem a soma: 

 
 

 
Os triângulos cinzas que estão entre, um quadrado e outro quadrado, possuem a soma: 

 
 

 
Para provar que os triângulos retângulos são isósceles e que os outros são equiláteros, basta perceber 

que os outros ângulos enxergam lados iguais, pois todos polígonos possuem a mesma medida de lado. 

 
10. b  

O que tem n lados tem  diagonais. O que tem n+6 lados tem diagonais pelo 

enunciado e pela fórmula. 

Então, . 
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Por fim, n = 5, pentágono que tem 5 diagonais. O outro polígono tem 6 lados e 39 diagonais a mais, logo, 

a soma geral é  
5 + 5 + 6 + 5 + 5 + 39 = 65. 

 

 

Questão Contexto  
 

5 animais: os dois macacos, os dois pássaros e o coelho. Repare que os mesmos 2 macacos foram vistos por 

todos os 6 elefantes. 
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Professor: Raphael Hormes  

Eduardo Valladares 
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Pronomes (conceito, pessoas do 

discurso) 

20/22 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Pronome Pessoais 
 

Os pronomes pessoais servem para caracterizar as pessoas de uma fala, por exemplo, a 1ª pessoa 

(quem fala), a 2ª pessoa (com quem se fala) e a 3ª pessoa (de quem se fala). Além disso, funcionam como 

elemento de coesão para a retomada de um nome anteriormen

 
Os pronomes que servem de sujeito na oração chamam-se retos. Os que desempenham o papel de 

complemento verbal denominam-se oblíquos. 
Os pronomes oblíquos possuem formas tônicas e átonas: as primeiras vêm precedidas de preposição; 

as segundas são partículas inacentuadas, que se colocam  antes ou depois do verbo, como fossem sílaba 

extra. 

 

Exemplos: 
Vi-o. (forma átona) 
Veio até mim. (forma tônica) 

 
  

Pronomes Pessoais 

Retos 

 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos 
Átonos 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos 
Tônicos 

Singular 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

eu 
tu 

ele, ela 

me 
te 

o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 

ele, ela 

Plural 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

nós 
vós 

eles, elas 

nos 
vos 

os, as, lhes 

nós, conosco 
vós, convosco 

eles, elas 

 
Os pronomes sujeitos (pessoais reto) são normalmente omitidos na Língua Portuguesa porque as 

desinências verbais bastam para a indicar a pessoa a que se refere, bem como o número gramatical (singular 

ou plural) dessa pessoa. 

Exemplo: (Eu) ando; (Nós) rimos.  
 

A 1ª pessoa do plural (nós) é conhecida como o plural da modéstia, pois é utilizado para evitar um 

tom impositivo ou muito pessoal de opiniões. Os escritores costumam utilizar-se do nós em lugar da forma 

verbal eu, por esse motivo. Essa estrutura é encontrada em redações de vestibulares, dissertações de 

mestrado, etc. pois o autor procura dar a impressão que as ideias que expõe são compartilhadas por seus 

leitores.  
Se os pronomes oblíquos ou objetivos exercem a função de objeto, logo eles são divididos em: 

a) objetivos diretos: me, te, nos, você, o, a, os, as vos, se. Também pertencem a este grupo as 

 

b) objetivos indiretos:  

 

Possessivos  
 

Enquanto os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os possessivos, o que lhes cabe ou 

pertence. Eles apresentam formas correspondentes à pessoa que se referem. Observe o quadro:  
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Um possuidor Vários possuidores 

  
Um objeto Vários objetos Um objeto Vários objetos 

1ª pessoa 
masculino 
feminino 

meu 
minha 

meus 
minhas 

nosso 
nossa 

nossos 
nossas 

2ª pessoa 
masculino 
feminino 

teu 
tua 

teus 
tuas 

vosso 
vossa 

vossos 
vossas 

3ª pessoa 
masculino 
feminino 

seu 
sua 

seus 
suas 

seu 
sua 

seus 
suas 

 
O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta 

da dúvida a respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a Língua Portuguesa nos oferece 

precisar o possuidor com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) senhor(es), da(s) 

senhora(s), entre outras expressões.  
Para reforçar a ideia de posse visando a clareza e a ênfase, costuma-se utilizar as palavras: próprio, 

mesmo. Por exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.  

 

Demonstrativos 
 
1. Definição 

 

São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) em 

relação às pessoas do discurso. 

 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  
2. Funções 

 

a) No tempo 
Este ano está perfeito. (presente) 

Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 

Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 

 
b) No espaço 

Este é meu carro. (próximo de quem fala) 
Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 
Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 

 
c) No texto 

Referência a termos precedentes: o 

atuam cataforicamente, fazendo referência a algo que ainda será mencionado. 
Exemplo: A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 
                  Este éprincipal problema do Rio de Janeiro: a violência. 

 

primeiro term  
Exemplo: João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário.  
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Indefinidos 
 
1.  Definição 

 

São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de maneira indeterminada ou 

imprecisa. 

 

Masculino Feminino 

Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), outro(s), 

qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), vários, 

pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), outra(s), 

qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), vária(s), 

pouca(s), bastante(s) 

  

Invariáveis 

Alguém, algo, nada, ninguém, outrem, cada, tudo 

  
Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados de 

interrogativos 

 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 

  
2. Classificação 

 
a) Pronome indefinido substantivo: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na 

frase. 
São eles: algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. 
Exemplo: Algo foi dito na reunião. 

 
b) Pronome indefinido adjetivo: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de 

quantidade aproximada. 
São eles: cada, certo(s), certa(s). 
Exemplo: Certas pessoas têm enxaqueca crônica.  

 
3. Emprego 

 
a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver atuando como sujeito. 

Exemplo: Não foi ninguém.  

 
b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  

Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   

 
c) Qualquer: não devemos utilizá-  

Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 

 
Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 
Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  

 
Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 
                  A pessoa certa passou por aqui. (adjetivo) 
Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 
                     Toda a semana eu estudava. (adjetivo) 
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Pronome indefinido X advérbio 
Exemplo: Tenho bastantes cabelos. (pronome indefinido) 

    Gosto bastante dela. (advérbio de intensidade) 

 

Relativos 
 
1.  Definição 

 

São os pronomes que representam nomes já mencionados e com os quais se relacionam. Além disso, 

são utilizados para unir orações e introduzem as subordinadas adjetivas.  
Exemplo: O perfume que adoro. (refere-  

 

Variáveis Invariáveis 

O qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), 

quantos(as), cujo(a), cujos(as) 
Onde, que, quem 

  
Obs.: Os pronomes relativos devem sempre vir precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração. 
Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. /Essa é a festa sobre a qual falei.  

 
2. Emprego 

 
a)  

Ex.: O Brasil é o país onde moro. 

 
b) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). É sempre precedido por 

preposição.  
Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 
c) Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é 

utilizamos o(a) qual, os(as) quais.  
Ex.:  O cidade em que moro é maravilhosa. 

                Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 
d) Cujo(a)(s): é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é correto 

suas variações.  
Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  

              Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO) 

 
e)  

Ex.: Fiz tanto quanto ele. 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

1.  

 
VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. (Foto: 

Reprodução/Enem) 



 

 
P

o
r.

 

 
O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, 

em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 
a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 
b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 
c) gera inadequação na concordância com o verbo. 
d) gera ambiguidade na leitura do texto. 
e) apresenta dupla marcação de sujeito. 

 

2. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 

abaixo. 

 
Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

 
rase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua 

 
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) condenam essa regra gramatical 
b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
c) criticam a presença de regras na gramática. 
d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) relativizam essa regra gramatical. 

 

3. Na frase "Isso pouco importa, eu já lhe falei bastantes vezes", as palavras sublinhadas são, 

respectivamente:  
a) advérbio de intensidade e pronome indefinido.  
b) pronome indefinido e advérbio de intensidade.  
c) pronome indefinido e pronome indefinido.  
d) advérbio de intensidade e advérbio de intensidade.  
e) advérbio de intensidade, ambas, mas a segunda está grafada erroneamente no plural.  

 

4. 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 

amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

 
Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  
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-

 
-  

-  
-  

-me, disse eu, poderei arranjar-  
 

 

5.  AQUI SOZINHO 
Aqui sozinho, nesta calma, toda a história da humanidade e da vida rolam diante de mim. Respiro o ar 

inaugural do mundo, o perfume das rosas do Éden ainda recendentes de originalidade. A primeira 

mulher colhe o primeiro botão. Vejo as pirâmides subindo; o rosto da esfinge pela primeira vez 

iluminado pela lua cheia que sobe no oriente; ouço os gritos dos conquistadores avançando. Observo 

o matemático inca no orgasmo de criar a mais simples e fantástica invenção humana  o zero. Entro na 

banheira em Siracusa e percebo, emocionado, meu corpo sofrendo um impulso de baixo para cima 

igual ao peso do líquido por ele deslocado. Reabro feridas de traições, horrores do poder, rios de 

sangue correm pela história, justos são condenados, injustos devidamente glorificados. Sinto as 

frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos, e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas 

santidades. Com a emoção a que nenhum sexo se compara, começo, pouco a pouco, a decifrar, numa 

pedra com uma tríplice inscrição, o que pensaram seres como eu em dias assustadoramente remotos. 

Acompanho um homem  num desses raros instantes de competência que embelezam e justificam a 

humanidade  pintando e repintando o teto de uma capela; ouço o som divino que outro tira de um 

instrumento que ele próprio é incapaz de ouvir. Componho em minha imaginação o retrato de 

maravilhosas sedutoras, espiãs, cortesãs e barregãs, que possivelmente nem foram tão belas, nem 

seduziram tanto. Sento e sinto e vejo, numa criação única, pessoal e intensa, porque ninguém 

materializou nada num teatro, numa televisão, num filme. Estou só com a minha imaginação. E um 

livro. 
(Fernandes, M. JB  01.02.92)  

 

tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. Com a emoção a QUE nenhum sexo 

 
 

 
 

 
 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

1.  

 
O que motivou o apito do juiz foi: 
a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 
b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

 
d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  
e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  
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2. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo 

rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

 

-se a 
 

 
 

 
 

 

3. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 

temos: 
a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 
b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 
c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 
d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 
e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 

 

4.  
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A crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da 

oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. 
Um exemplo claro dessa linguagem informal, presente no texto, está em: 
a) O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, (l. 1) 
b)  Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, (l. 8) 
c) De repente, vejo um menino encostado num muro. (l. 10-11) 
d) ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. (l. 28) 

 

5. TRECHO A 
Pronomes relativos 
são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominarem-

se 
relativos. 
[....] 
Onde, 
como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a 
em que: A casa 
onde 
moro (= em que) foi de meu avô. 
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 20. ed. São Paulo: 

Nacional, 1979, p. 116-117) 

 
Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição de 

PRONOME RELATIVO proposta por Cegalla no trecho A. 
a) Quero saber onde você guardou as lâminas. 
b) Meu lema é: só amo quem me ama. 
c) Todos sabem que ele não é feliz com a esposa há muitos anos. 
d) Minha mãe me disse que aonde eu vou ninguém mais pode ir. 
e) A mulher cuja lembrança me dói nem sabe que existo. 

 

6. Leia com atenção o fragmento abaixo do conto "A terceira margem do rio". 
Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; por isso, todos pensaram de nosso pai a razão 

em que não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de 

promessa; ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a 

lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. 
Guimarães Rosa in: Primeiras estórias 

 
O uso dos pronomes possessivos na parte grifada do texto está de acordo com a norma culta padrão. 

Todavia você pode manter o mesmo sentido usando uma outra construção. Escolha nas alternativas 

abaixo aquela que melhor substituiria o trecho destacado sem criar ambiguidade. 
a) perto e longe da tua família dele. 
b) perto e longe da sua família. 
c) perto e longe da tua família. 
d) perto e longe da família dele. 
e) perto e longe da família daqui.   
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7. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 
d) O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 

 

8. Cedo ou tarde, uma dúvida cruel pinta na sua cabeça: "Que profissão escolher?". Ou ainda: "Em que 

 
É por isso que a Editora Abril está lançando o Guia do estudante. Porque o que ele mais tem é 

exatamente o que você mais precisa saber: tudo sobre todas as profissões universitárias e técnicas, o 

mercado de trabalho, os cursos e o nível de todas as faculdades brasileiras, onde e como conseguir 

bolsas de estudo e muitas dicas de profissionais bem-sucedidos. Uma verdadeira luz pra você acertar 

na escolha da profissão que mais faz sua cabeça. 
O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. Sentindo firmeza. 
Pode contar com o Guia do estudante pra encarar essa parada. Ele vai dar a maior força pra você. 

(VEJA, São Paulo, n. 976, 1987 apud. AMARAL, Emília et al. Português: novas palavras literatura, gramática, redação. São 

Paulo: FTD, 2000. p. 326.) 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto. 
(01)  O pronome pessoal ele (ref. 2) faz referência ao estudante que busca uma faculdade para cursar. 
(02) Nota-se, no início do texto, um tom menos formal, com uma linguagem próxima do cotidiano. Ao 

longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever o produto, o autor do texto utiliza 

uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, no final, a dirigir a palavra aos jovens, num tom 

mais coloquial. 
(04) Segundo o texto, o Guia do estudante oferece trabalho e meios de conseguir bolsas de estudo 

nas faculdades do Brasil e também do exterior. 
(08) De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem escolhe a profissão 

que quer seguir, pois o Guia do estudante será uma verdadeira luz na vida do jovem. 
(16) "Que profissão escolher?" e "Em que faculdade entrar?" são exemplos de discurso direto 

introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos jovens no momento em 

que estão decidindo seu futuro profissional. 
(32) O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. 

Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja alterado: O melhor de tudo 

é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés no chão: sentindo firmeza. 
 refere-se à segunda pessoa do discurso você. 

 

Soma: (   ) 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Observe a tirinha abaixo: 

 

 
 

Explique o efeito de humor da tirinha, levando em conta seus conhecimentos sobre pronomes. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b  

exercer as funções de sujeito; em alguns casos, predicativo. Esse 

pronome só assume a posição de objeto se, e somente se, estiver preposicionado.   

 

2. e  

Os dois autores estão comprometidos com o contexto do uso das normas gramaticais, portanto, eles as 

relativizam, por entenderem que, em determinadas situações, o rigor linguístico pode ser deixado de 

lado. 

 

3. a  

utilizada como advérbio, entretanto, advérbios são invariáveis. Nesse caso, a flexão desse vocábulo nos 

leva a crer e que se trata não de um advérbio, mas de um pronome (equivalente a muitas). 

 

4. e  

-

del

suas ondulações do talhe. 

 

5. d 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

dá conta de exercer essa função, mas exerce de objeto direto. Dessa forma, a colocação pronominal 

lícita seria: Nada lhe escapa. 

 
2. c 

 

  
3. b  

Pronome pessoal do caso oblíquo: os (levou-os). Pronome possessivo: sua. Pronomes relativos: que e 

onde. 
 

4. b  
Considera-se linguagem informal aquela que se desvia da chamada norma-padrão ou norma culta, mas 

estabelece comunicação eficiente em contextos informais como os de uma conversa pessoal. Segundo 

a norma culta do português, não se deve começar uma frase por um pronome pessoal átono, como em 

 -

especial pelo gênero da crônica jornalística. 
Observe-se que uma construção metafórica não implica necessariamente linguagem informal, a exemplo 

do uso do verbo "tomar" em "O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo". Observe-se, 

ainda, que a palavra "num", em "vejo um menino encostado num muro", corresponde ao processo de 

combinação da preposição "em" e do artigo "um", previsto nas gramáticas e encontrado em registro 

formal desde o século XVIII. (Comentário Uerj) 
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5. e 

 quando exerce função de pronome relativo deve ser empregada apenas para conferir ideia de 

lugar fixo. Caso isso não ocorra, deve-se utilizar outros pronomes relativos, tais quais cujo (os/a/as), em 

que, no qual etc. 
 

6. d  
O trecho em análise apresenta um pleonasmo, isto é, uma repetição desnecessária para indicar posse. A 

indesejadas e nem apresenta abertura apara outras interpretações. 

 
7. e 

 

 
8. 2 + 16 + 64 = 82 
 

Questão Contexto  
 

O efeito de humor é produzido pelo fato de o personagem de boné não saber que não se começa período 

com pronome oblíquo átono e, após tantas correções feitas pelo homem de óculos, o personagem se irrita 

- r acaso, acertando a colocação 

pronominal. 
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Pronomes (Pessoais - retos e oblíquos)  
20/22 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Pronome Pessoal  
 

Os pronomes pessoais servem para caracterizar as pessoas de uma fala, por exemplo, a 1ª pessoa 

(quem fala), a 2ª pessoa (com quem se fala) e a 3ª pessoa (de quem se fala). Além disso, funcionam como 

elemento de coesão para a retomada de um nome anteriormente expresso.  

 
Dona Rosário, embora ela  

 

  
Pronomes Pessoais 

Retos 

 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos 
Átonos 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos 
Tônicos 

Singular 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

eu 
tu 

ele, ela 

me 
te 

o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 

ele, ela 

Plural 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

nós 
vós 

eles, elas 

nos 
vos 

os, as, lhes 

nós, conosco 
vós, convosco 

eles, elas 

 
• Os pronomes sujeitos (pessoais reto) são normalmente omitidos na Língua Portuguesa porque as 

desinências verbais bastam para a indicar a pessoa a que se refere, bem como o número gramatical 

(singular ou plural) dessa pessoa. Exemplo: (Eu) ando; (Nós) rimos.  

• A 1ª pessoa do plural (nós) é conhecida como o plural da modéstia, pois é utilizado para evitar um 

tom impositivo ou muito pessoal de opiniões. Os escritores costumam utilizar-se do nós em lugar da 

forma verbal eu, por esse motivo. Essa estrutura é encontrada em redações de vestibulares, 

dissertações de mestrado, etc. pois o autor procura dar a impressão que as ideias que expõe são 

compartilhadas por seus leitores.  

• Se os pronomes oblíquos ou objetivos exercem a função de objeto, logo eles são divididos em:  

 a) objetivos diretos: me, te, nos, você, o, a, os, as vos, se. Também pertencem a este grupo as 

var  
                
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.   

 
VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. (Foto: Reprodução/Enem) 
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O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, 

em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 
a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 
b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 
c) gera inadequação na concordância com o verbo. 
d) gera ambiguidade na leitura do texto. 
e) apresenta dupla marcação de sujeito. 

 

2. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 

abaixo. 
 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

 

escrita quando se deseja reproduzir a  
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) condenam essa regra gramatical 
b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
c) criticam a presença de regras na gramática. 
d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) relativizam essa regra gramatical. 

  

3. 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 

amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

 
Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

 
-lhe 

 
-  

-l  
-  

-me, disse eu, poderei arranjar-  
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4.  

 
O que motivou o apito do juiz foi: 
a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 
b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

 
d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  
e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  

 

5. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo 

rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

 

-se a 
 

 
 

 
 

 

6. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 

temos: 
a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 
b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 
c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 
d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 
e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1.  
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A crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da 

oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. 
Um exemplo claro dessa linguagem informal, presente no texto, está em: 
a) O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, (l. 1) 
b)  Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, (l. 8) 
c) De repente, vejo um menino encostado num muro. (l. 10-11) 
d) ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. (l. 28) 

 

2. Juventude Encarcerada 

prendê-

cumpria medida sócio-educativa de internação, jamais poderia imaginar que essa mensagem passaria 

a nortear suas atitudes dali em diante. 
As experiências vividas em unidades de internação e de semiliberdade do Degase (Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas), órgão responsável pelos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas no Estado do Rio de Janeiro, respaldam minhas palavras sobre o tema em voga na 

mídia: a redução da maioridade penal para 16 anos.  
Poderia falar de vários fatos para justificar a minha opinião contrária à redução da maioridade penal e 

também da adoção do Direito Penal Juvenil. Ambas, a meu ver, destoam das conquistas da sociedade 

brasileira garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e por outros diplomas. 
Adolescentes são apresentados à sociedade como mentores de crimes hediondos, traficantes 

perigosos, perturbadores da ordem pública e outras qualificações que em nada renovam as expressões 

utilizadas no início do século passado para justificar o encarceramento de adolescentes oriundos de 

classes populares. 
A triste conclusão a que chego é a de que, infelizmente, não há um plano de inclusão na sociedade 

brasileira para essa enorme população de crianças e adolescentes originários das classes menos 

favorecidas. Portanto, surgem como alternativas o encarceramento, o extermínio e a exploração sexual 

e do trabalho dessa população. Estamos sensibilizados com a dor dos pais dos jovens assassinados em 

São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão e em todos os recantos deste Brasil onde crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos são assassinados diariamente por pessoas de todas as classes 

sociais que se organizam em quadrilhas para ceifar vidas pelos motivos mais fúteis. 
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Quando tomo conhecimento de notícias envolvendo adolescentes e até mesmo crianças pergunto-

me: quem estará semeando o desamor nesses corações? Por que não conseguimos impedir que os 

mentores dessa tragédia continuem atuando? Por que servimos banquetes a corruptos? Por que não 

anistiamos os adolescentes que cometeram atos leves e não reincidiram para que possamos cuidar 

com responsabilidade de casos mais graves? Por que as instituições responsáveis pelo atendimento 

não têm a atenção devida do estado e de toda a sociedade? 
 É verdade, seu Sidney, para prender a gente o dinheiro aparece rapidinho. Eu não me meto nessa 

 
Ele foi para a escola, não aconteceu a rebelião e a sociedade ganhou mais um crítico do sistema. 

Jogado no sistema penitenciário, aquele jovem não teria tempo para desenvolver sua consciência 

crítica. Reduzir a maioridade penal significa, também, anular a possibilidade de corrigirmos nossas 

falhas pelo desrespeito aos direitos de todas as crianças e adolescentes do Brasil. 
Silva, Sidney Teles da. Revista Ocas saindo das rua 

 
O uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, no sexto parágrafo, evidencia, 

analogicamente, que o "nós" é equivalente a: 
a) o Estado. 
b) o sistema penitenciário. 
c) a sociedade. 
d) as instituições responsáveis. 
e) a família. 

 

3. Leia: 
Meteoro (Sorocaba) 
Te dei o Sol 
Te dei o Mar 
Pra ganhar seu coração 
Você é raio de saudade 
Meteoro da paixão 
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar 
Aaaahh... 
Como é bom poder te amar [...]  

 
O trecho da canção de autoria de Sorocaba, que ficou famosa na voz de Luan Santana, está escrito em 

linguagem coloquial. Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa correta.  
a) Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com a gramática normativa, e, desse 

modo, tivesse realizado a colocação do pronome oblíquo após as formas verbais com que se inicia 

os dois versos do início da canção, seria possível interpretações diferentes das apresentadas por 

conta de cacofonia (união sonora de sílabas que provoca estranheza auditiva).  
b) O fato de o texto trazer pronomes oblíquos em vez de retos acentua a ideia de precisão ao escrever 

de acordo com as normas estabelecidas pela gramática normativa, pois os oblíquos, de uso mais 

elaborado que os retos, garantem mais legibilidade ao texto escrito ou falado.  
c) A opção pelo uso de pronomes oblíquos é um indício das tentativas do autor de gerar duplo 

sentido em seus enunciados, uma vez que nos dois primeiros versos houve ajuste preciso ao que 

se determina nas gramáticas de língua portuguesa.  
d) Os pronomes oblíquos presentes no trecho da canção visam promover elegância e estilo, uma vez 

que estão estritamente de acordo com o que se preconiza nas gramáticas normativas. 

 

4. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto 

enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse enchia os dois bolsos da 

blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias 

gostaria de ter: um pai dono de livraria. 
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, 

ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife 

mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima 
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Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. 

Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, 

de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu 

nem notava as humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros 

que ela não lia. 

 
Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como 

casualmente, informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

 
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E 

completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e 

que ela o emprestaria. 

 
Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu nadava devagar 

num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

 
No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim 

numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o 

livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas 

em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o 

meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, 

o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me 

esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

 
Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranqüilo e 

diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para 

ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal 

meu coração batendo. 

 
E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não 

escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, 

às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja 

precisando danadamente que eu sofra. 

 
Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro 

esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. 

E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. 

 
Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, 

apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua 

casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco 

elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa 

mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu 

daqui de casa e você nem quis ler! 

 
E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada 

da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua filha desconhecida e 

a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se 

refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o 

 

 
Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não 

disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que 

segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até 

chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. 
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Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. 

Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda 

mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por 

alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. 

A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia 

 

 
Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase 

puríssimo. 

 
Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 

 

Com base no texto acima, responda à questão a seguir: 
Nas passagens que se seguem o pronome oblíquo cumpre a mesma função sintática, EXCETO em: 
a) (...) eu nem notava as humilhações a que ela me submetia (...) 

b) (...) eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

c) Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro (...) 

d) Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

e) (...) O amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre (...) 

 

5. A internet e a morte da imaginação  
Jacques Gruman  

ser um conluio  

 
Reza uma antiga lenda que dois reinos estavam em guerra. Os perdedores acabaram 

condenados ao confinamento do outro lado dos espelhos, um primitivo mundo virtual em que eram 

obrigados a reproduzir tudo o que os vencedores faziam. A luta dos derrotados passava a ser como 

escapar daquela prisão. O genial Lee Falk inspirou-se nesta narrativa para criar, na década de 1940, O 

mundo do espelho, para mim uma das mais aterrorizantes histórias do Mandrake. Espelhos foram, aliás, 

protagonistas de algumas sequências cinematográficas assustadoras. Bóris Karloff, um clássico do 

gênero, aproveitou muito bem o medo que, desde crianças carregamos, de que nossos reflexos nos 

espelhos ganhem autonomia. Ui! Já imaginaram se isso virasse realidade? Teríamos de conviver com 

nossos opostos, um estranhamento no mínimo desconfortável. Os quadrinhos exploraram o assunto 

também na série do Mundo bizarro, do Super-Homem. Era um nonsense pouco habitual no universo 

previsível dos super-heróis.  
Estava pensando nos estranhamentos do mundo moderno quando me deparei com uma 

pequena nota de jornal. Encenava-se a ópera Carmen, de Bizet, no Theatro Municipal do Rio. Suponho 

que a plateia, que pagou caro, estava mergulhada na história e na interpretação da orquestra e dos 

solistas. Não é que um cidadão saca seu iPad e passa um tempão checando os e-mails, dedinhos 

nervosos para cima e para baixo, com a tela iluminando a penumbra indispensável para a fruição plena 

do espetáculo? Como esse tipo de desrespeito 

esboçou reação. Uma espécie de angústia semelhante à incontinência urinária se espalha como praga 

nas relações pessoais e no uso dos espaços público e privado. Tudo passou a ser urgente. Todos os 

torpedos, e-mails e chamadas no celular viraram prioridade, casos de vida ou morte. Interrompem-se 

conversas para olhar telinhas e telonas, desrespeitando interlocutores. Como este tipo de patologia 

tende a se diversificar, já há gente que conversa e olha o computador ao mesmo tempo, como aqueles 

lagartos esquisitos cujos olhos se movimentam sem aparente coordenação. Outros participam de 

reuniões sem desligar sua tralha eletrônica (na verdade, não estão nas reuniões). Especialistas em 

informática previram que, num futuro não muito distante, chips serão implantados no corpo. Estão 

atrasados. Corpos já pertencem a máquinas. A vida é controlada a distância e por outros.  
Outro estranhamento vem da inundação de imagens, aflição que chamo de galeria dos sem 

imaginação. Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual, a enorme maioria delas sem o menor 

significado e perfeitamente descartáveis. O Instagram recebe 60 milhões de fotos por dia, ou seja, 

quase 700 fotos por segundo! Fico pensando no sorriso irônico ou, quem sabe, no horror em estado 

bruto, que Cartier-Bresson1 esboçaria se esbarrasse nisso. Ele, que procurava a poesia nos pequenos 
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gestos, no cotidiano que se desdobrava em surpresas, nos reflexos impensados, jamais empilharia a 

coleção de sorrisinhos forçados que caracteriza a obsessão pelos clics.  
Essa história dos sorrisos foi muito bem notada pela Nora Rónai, que citei logo no início. 

Afinal de contas, quem vai querer se exibir no Facebook ou nas trocas de mensagens com uma ponta 

de melancolia ou, pelo menos, um suspiro de realidade? O mundinho virtual exige estado de êxtase 

permanente. Uma persona que não passa de ilusão. Criatividade não quer dizer tristeza, claro, mas 

certamente precisa incorporá-la como tijolo construtor da nossa personalidade. O resto é fofoca. Eric 

Nepomuceno, tradutor e escritor, fez o seguinte comentário sobre seu amigo Gabriel Garcia Márquez, 

na vida humana. O eixo, porém, foi sempre o mesmo, ao redor do qual giramos todos: a solidão e a 

onipresentes possam registrar, elas que jamais entenderiam a fina ironia de Fernando Pessoa no Poema 

 conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus 

 
A praga narcísica desembarcou nas camas. Leio que nova moda é fazer selfies2 depois do sexo. 

O casal transa, mas isso não basta. É urgente compartilhar! Tira-se uma foto da aparência de ambos, 

coloca-se no Instagram e ... pronto. O mundo inteiro será testemunha de um momento íntimo, talvez 

o mais íntimo de todos. Meu estranhamento vai ao paroxismo. É a esse mundo que pertenço? 

Antigamente, era costume dizer que o que não aparecia na televisão não existia. Atualizando a frase: 

pelo visto, o que não está na rede não existe. É a universalização do movimento apenas muscular, sem 

sentido, leviano, rapidamente perecível.  
Durante o exílio, o poeta argentino Juan Gelman passou um bom tempo sem conseguir 

-

la é uma impertinência inútil. Durante uns bons quatro anos, o choque do exílio fez com que essa 

visita é como uma obsessão. Uma espécie de ruído junto ao ouvido. Escrevo para entender o que está 

acon

morre antes de ser completamente absorvido. Cada novidade passa a ser vital, filas se formam nas 

madrugadas nas portas de lojas que começam a vender modelos mais avançados de produtos 

eletrônicos. Não dá pra esperar um dia, muito menos uma hora. O silêncio e a introspecção são 

guerrilheiros no habitat plugado. Estou me alistando neste exército de Brancaleone.3  

 
1   Henri Cartier-Bresson: (França 1908- 2004), fotógrafo do século XX, considerado por muitos como o 

pai do fotojornalismo. 
2 fazer selfies: selfie é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait, que 

significa autorretrato, e é uma foto tirada e compartilhada na internet. Normalmente uma selfie é 

tirada pela própria pessoa que aparece na foto, com um celular que possui uma câmera incorporada, 

com um smartphone, por exemplo. 
3  Filme de comédia italiano que relata os costumes das cavalarias medievais de forma satírica, inspirado 

em Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. 

 
Considerando-se o que preconiza a norma padrão, o pronome oblíquo destacado pode ser usado 

depois do verbo apenas na passagem transcrita em:  
a)  
b)  
c) 

 
d) ária se espalha como praga nas relações 

 
e) 

nos reflexos impensados, jamais empilharia a coleção de sorrisinhos forçados que caracteriza a 
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6. Guardião da brasilidade na América  
Na primeira vez em que esteve no Brasil, o historiador Thomas Cohen não estava entendendo nada. 

Logo ao chegar, tinha um encontro com um renomado professor da história da Universidade de São 

Paulo. O professor chegou uma hora e meia atrasado e anunciou que precisava viajar em seguida. 

2Convidou o jovem Cohen, então com 25 anos, para acompanhá-lo à cidade de Franca, onde passaria 

o fim de semana dando palestras. Cohen pensou que o professor fizera o convite apenas para 

compensá-lo pelo desencontro e, polidamente, recusou. 1 ―Só depois descobri que os brasileiros são 

assim mesmo, disponíveis, espontâneos‖. Diz 3Cohen que acabou encantando-se com a informalidade 

dos intelectuais brasileiros, e hoje, passados trinta anos, entende muito do Brasil. Já visitou o país 

dezenas de vezes, é fluente em português, especialista na obra do padre Antônio Vieira (1608-1697) e 

guardião de uma preciosidade: a única biblioteca dedicada exclusivamente às coisas do Brasil e de 

Portugal em solo americano  a The Oliveira Lima Library. [...]  
Andre Petry. Revista Veja São Paulo Abril. Edição 2317. Ano 46. N° 16. 17 de abril de 2013, p. 93. 

 
Em ―Convidou o jovem Cohen, então com 25 anos, para acompanhá-lo à cidade de Franca, onde 

passaria o fim de semana dando palestras‖ (ref. 2), pode-se afirmar que  
a) o uso do pronome indica uma referência ao historiador, que também vai para a cidade de Franca.  

b) em ―acompanhá-lo‖, o pronome utilizado faz referência ao jovem Cohen, que viajará com o 

palestrante.  

c) o pronome oblíquo em ―acompanhá-lo‖ substitui o termo ―professor‖ sem alterar o sentido do 

texto.  

d) o sentido do enunciado é construído devido ao emprego do pronome que faz referência ao convite 

feito pelo professor.  

e) o pronome oblíquo foi usado para se referir ao convidado do intelectual brasileiro. 

 

7. O som da época 

Luís Fernando Veríssimo 
Desconfio de que ainda nos lembraremos 2destes anos como 5a época em que vivemos com o 

acompanhamento dos alarmes de carro. Os alarmes de carro são a trilha sonora do nosso tempo 8: o 

som da paranoia justificada. 

O alarme é o grito da nossa propriedade de que alguém está querendo tirá-la de nós. É o 

som mais desesperado que um ser humano pode produzir  , mecanizado, 

padronizado e a todo volume. É ao vocabulário das coisas, como a buzina, a 

campainha, a música de elevador, o  

computador. Também é um som típico porque tenta compensar a carência mais típica 3da época9, a de 

segurança. 7Os carros pedem socorro porque a sua defesa natural  polícia por perto, boas fechaduras 

ou respeito de todo o mundo pelo que é dos outros  não funciona mais. Só lhes resta gritar. 

Também é o som da época porque é o som da intimidação. Sua função principal é espantar e substituir 

todas as outras formas de dissuasão pelo simples terror do barulho. O som da época em que 1os 

decibéis substituíram a razão. 

Como os ouvidos são13, de todos os canais dos sentidos, os mais difíceis de proteger, foram os 

escolhidos pela insensibilidade moderna para atacar nosso cérebro e apressar nossa imbecilização. 

Pois são tempos literalmente do barulho.  

O alarme contra roubo de carro também é próprio da época porque, frequentemente, não 

funciona. Ou funciona quando não deve. Ouvem-se tantos alarmes a qualquer hora do dia ou da noite 

porque, talvez influenciados pela paranoia generalizada, eles disparam sozinhos. Basta alguém se 

aproximar do carro com uma cara suspeita e eles começam a berrar. 

Decididamente, o som do nosso tempo. 
VERISSIMO, Luís Fernando. O som da época. Jornal Zero Hora,Porto Alegre, 29 set. 2011. 

 
Leia as seguintes afirmações sobre o emprego de pronomes e expressões referenciais no texto. 
I. 

 
II. 

e poder  
III.  
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Sobre as proposições acima, pode-se afirmar que  
a) apenas I está correta.  
b) apenas II está correta.  
c) apenas III está correta.  
d) apenas I e III estão corretas.  
e) apenas II e III estão corretas. 

 

8. Leia atentamente os versos a seguir e, depois, faça o que é pedido.  
Eu sei que vou te amar  
Eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida eu vou te amar  
Em cada despedida, eu vou te amar  
Desesperadamente, eu sei que vou te amar  
E cada verso meu será  
Pra te dizer  
Que eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida  
Eu sei que vou chorar  
A cada ausência tua, eu vou chorar  
Mas cada volta tua há de apagar  
O que esta tua ausência me causou  
Eu sei que vou sofrer  
A eterna desventura de viver  
À espera de viver ao lado teu  
Por toda a minha vida  

Viníciuis de Morais e Tom Jobim  

No texto dessa letra de música (MPB), observa-se a presença da linguagem coloquial, quando o leitor 

verifica  
a) 

tratamento empregada em situações comunicativas menos formais, sobretudo quando seu 

produtor utiliza no texto gírias e jargões.  
b) 

não ser sinônimo de existir, refere-se a uma forma típica do português falado espontaneamente.  
c) 

tendência é não empregar o pronome oblíquo posposto à locução verbal; desse modo, na 

modalidade padrão, a forma a ser empregada seria: eu sei que vou amar-te. 
d) a 

coloquial ocorre principalmente em situações comunicativas menos tensas e formais, é natural o 

uso de inversões linguísticas, como a que se observa no verso citado 

 

9. O enfermeiro  
Resmungou ainda muito tempo. Às onze horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro 

do bolso, um velho romance de d'Arlincourt, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo, no mesmo 

quarto, a pequena distância da cama; tinha de acordá-lo à meia-noite para Ihe dar o remédio. Ou fosse 

de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página adormeci também. Acordei aos 

gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos, 

e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me; a 

moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada; atirei-me ao doente, pus-lhe 

as mãos ao pescoço, lutamos, e esganei-o.  
Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito; mas ninguém me ouviu. Voltei 

à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde; arrebentara o aneurisma, e o coronel morreu. Passei 

à sala contígua, e durante duas horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que 

passei, durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as 

paredes tinham vultos; escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, 

continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado 

de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo; digo-lhe que eu ouvia distintamente 

umas vozes que me bradavam: assassino! assassino!  
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(...)  
Antes do alvorecer curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei duas vezes, mas 

era preciso e entrei; ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-

me; cheguei a pensar na fuga; mas era confessar o crime, e, ao contrário, urgia fazer desaparecer os 

vestígios dele. Fui até a cama; vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando 

passar a eterna palavra dos séculos: "Caim, que fizeste de teu irmão?" Vi no pescoço o sinal das minhas 

unhas; abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamei um escravo, 

disse-lhe que o coronel amanhecera morto; mandei recado ao vigário e ao médico.  
A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente, e, na verdade, recebera 

carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia 

fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver, com o auxílio de um preto velho e 

míope. Não saí da sala mortuária; tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto 

dos outros se desconfiavam; mas não ousava fitar ninguém.  
Machado de Assis, Contos 

 

Leia as afirmações abaixo e identifique a(s) correta(s), de acordo com o texto.  
I  Em "Tremiam-me as pernas", ocorre ênclise porque, segundo a norma culta, não se iniciam frases 

com pronome oblíquo átono.  

II  No trecho " ... urgia fazer desaparecer os vestígios dele.", o pronome destacado refere-se ao 

cadáver.  
III  Em "Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam", o "se" é um pronome reflexivo.  

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

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 
Observe a tirinha abaixo: 

 
De acordo com os conhecimentos adquiridos durante a aula de pronomes pessoais retos e oblíquos, 

identifique, na tirinha, uma ocorrência pronominal tida como inadequada para a norma padrão da língua 

portuguesa. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. b  

Os pronomes pessoais do caso reto não podem ser utilizados como objetos do verbo, são sempre 

sujeitos. Já os pronomes oblíquos podem e devem ser usados como complementos verbais.  

 

2. e  

Os autores dão legitimidade ao uso coloquial dos pronomes oblíquos, sendo que no primeiro caso há 

uma rivalidade com a gramática normativa e, no segundo, há um reconhecimento de que é lícito utilizar 

essa marca oral para informalidade e reproduções de falas.  

 

3. e  

As demais alternativas estão incorretas porque o pronome lhe assume sentido e função de objeto 

indireto. Na alternativa e, a ideia é disfarçava as ondulações do talhe de alguém. Logo, há um sentido de 

posse.  

 

4. b  

 

 

5. c  

 

 

 

6. b 

oração adjetiva. 
 

 

Exercícios de casa 

 

 

1. b 

Uso do pronome oblíquo no início da frase. A norma culta considera essa ocorrência marca de oralidade 

e coloquialismo.  

 

2. c  

da sociedade dentro da temática abordada e o pronome inclui tanto o autor quanto o leitor nas 

 

 

3. a 

A alterativa A responde corretamente a questão porque aponta o fenômeno de cacofonia gerado pela 

troca do pronome. O ouvinte poderia en -

por exemplo.  

 

4. d  

O pronome oblíquo tem função de objeto indireto do verbo informar; nas demais alternativas, a função 

é objeto direto de seus respectivos verbos.  
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5. d 

O pronome oblíquo se antecede o verbo, porém este vem logo depois do adjetivo urinária. Dessa forma, 

 

 

6. c  

É correta a alternativa, pois o pronome oblíquo “

período imediatamente anterior, quando anunciou que precisava viajar em seguida e não podia 

concretizar o encontro marcado.  

 

7. d  

tiva II está incorreta. As demais estão certas.  

 

8. c  

que vou amar-  

 

9. a 

A própria alternativa já apresenta a justificativa com a regra gramatical.  

 

 

Questão Contexto  
 

 o prono  

 
 



Q
u
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Quí. 
Professores: Abner Camargo 
Allan Rodrigues 

Xandão

Monitores: Marcos Melo
Gabriel Pereira 

Rodrigo Pova
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Posição dos elementos na tabela periódica 

pela distribuição 

19 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Uma das utilidades da tabela periódica é que ela permite, pela posição dos elementos, determinar 

qual o elétron diferenciador de cada elemento e, por consequência, sua distribuição eletrônica. 

Para fazer isso, dividimos a tabela periódica em blocos, de acordo com o subnível em que se encontra o 

elétron diferenciador dos elementos. A posição do elemento no bloco determina quantos elétrons possui 

este subnível. 

O bloco s contém os elementos que terminam sua distribuição eletrônica em ns1 ou ns2. O bloco p 

contém os que terminam em np1 até np6. O bloco d contém os que terminam em (n-1)d1 até (n-1)d10, e o 

bloco f, os que terminam em (n-2)f1 a (n-2)f14: 

 
 

Para indicar a distribuição eletrônica completa, basta escrever o gás nobre anterior e completar 

com elétrons adicionados ao longo do período do elemento. 

Por exemplo, para determinar a distribuição eletrônica do terceiro elemento do bloco d, 

pertencente ao quarto período da tabela periódica (V), escrevemos o gás nobre anterior(Ar), ou sua 

configuração eletrônica, seguido do orbital 4s totalmente preenchido e o orbital 3d preenchido até o 

terceiro elétron: 

23V : [Ar] 4s2 3d3 

 

Os elementos também podem ser categorizados de acordo com os blocos em que aparecem. Os 

elementos dos blocos s e p são chamados elementos representativos. Os do bloco d são chamados metais 

de transição externa, e os do bloco f, metais de transição interna (também conhecidos como terras-raras). 

Os metais que aparecem no bloco p podem ser chamados de metais de pós-transição.  

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

   

1. Observe a distribuição eletrônica dos elementos químicos A, B, C, D  e E.  

 

2 2 6 2 6 2 10 6

2 2 6 2 6 2 10 6 1

2 2 6 2 6 2 10 5

2 2 6 2 6 1

2 2 6 2 4

A : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p .

B : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s .

C : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p .

D : 1s 2s 2p 3s 3p 4s .

E : 1s 2s 2p 3s 3p .
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Sobre os elementos supracitados, é correto afirmar-se que  

a) E  é um halogênio.    
b) A  é um metal de transição.    
c) C  é um calcogênio.    
d) D  é um metal alcalino terroso.     
e) B  e D  são metais alcalinos.    

  

2. A tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos (faixas horizontais) e grupos (faixas 

verticais). Essa classificação mostra que elementos químicos podem apresentar propriedades físicas e 

químicas similares ou completamente diferentes em função de sua localização na tabela periódica. 

Uma observação mais detalhada da charge, se inclinada a 90  à direita, permite remeter a uma tabela 

periódica, pois indivíduos que fazem uso de celular apresentam comportamentos diferentes em 

relação ao indivíduo que está lendo o livro. 

 

 
 

De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas que não 

correspondem aos símbolos dos elementos químicos na tabela periódica. 

 

Sobre os conhecimentos acerca da classificação e propriedade periódica dos elementos e em 

consonância com a imagem, assinale a alternativa correta.  

a) Se os indivíduos designados pelas letras A  e X  representam, respectivamente, Ca(Z 20)  e 

Sr(Z 38),  então o número de elétrons na camada de valência é diferente para os dois elementos 

químicos.    

b) Se o indivíduo designado pela letra F,  que está lendo o livro, também faz uso de celular, então 

este elemento comporta-se como um gás nobre.    

c) Se os indivíduos designados pelas letras G  e D  representam, respectivamente, C (Z 17)  e 

Br(Z 35),  então D  é maior e possui menor eletronegatividade que G.     

d) Se os indivíduos designados pelas letras M  e P  representam, respectivamente, Cr(Z 24)  e 

Mn(Z 25),  então o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois elementos 

químicos.    

e) Se os indivíduos designados pelas letras J  e Y  representam, respectivamente, Sn(Z 50)  e 

Sb(Z 51),  então J  é menor e possui menor eletropositividade que Y.     

  

3. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70%  dos metais pesados e demais elementos 

potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos 

eletrônicos, entre eles, computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os 

lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande 

maioria também é cancerígeno. 
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A tabela a seguir apresenta alguns destes elementos. 

 

 
 

A distribuição do cátion trivalente do elemento químico situado na Família 13 e no quarto período é   

a) 
2 2 6 2 11s 2s 2p 3s 3p     

b) 
2 2 6 2 6 11s 2s 2p 3s 3p 4s     

c) 
2 2 6 2 6 101s 2s 2p 3s 3p 3d     

d) 
2 2 6 2 6 2 10 41s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p     

   

4. Linus Carl Pauling, nascido no dia 28 de fevereiro de 1901, em Portland, nos Estados Unidos, foi um dos 

mais importantes químicos e recebeu dois Prêmios Nobel. Estudou a vitamina C. Em 1929, foi nomeado 

Professor Associado e, um ano depois, Professor. Em 1930, retorna para a Europa, estuda os elétrons e 

constrói junto com um aluno um aparelho de difração eletrônica para estudar a estrutura das 

moléculas. Recebeu, em 1931, o Prêmio Langmuir por ter realizado o trabalho científico mais 

significativo realizado por um cientista com menos de 30 anos. Em 1932, mostrou a ideia de 

eletronegatividade e a escala de Pauling. Um de seus trabalhos mais importantes é sobre hibridização 

e a tetravalência do carbono.  
Disponível em: <http://www.soq.com.br/>. 

 

Analisando o texto, o qual conta um pouco sobre Linus Pauling, assinale a alternativa CORRETA. 

Dados: 

26

11

37

12

20

Fe (grupo 8 ou família VIIIB)

Na (grupo 1 ou família IA)

Rb (grupo 1 ou família IA)

Mg (grupo 2 ou família IIA)

Ca (grupo 2 ou família IIA)

 

 

a) A distribuição eletrônica de Linus Pauling ocorre em ordem decrescente de níveis energéticos.    

b) A distribuição eletrônica para o íon 
3Fe  possui subnível mais energético 

33d .     

c) Caso em um laboratório faltasse o sódio para fazer um experimento, o rubídio poderia substituí-lo, 

pois ambos possuem propriedades químicas semelhantes.    

d) Analisando-se os raios iônicos do íon Na+ e do íon Mg2+ temos que o raio iônico do íon sódio (Na )  

é inferior ao raio iônico do íon magnésio 
2(Mg ).

    

e) Os elementos sódio, cálcio e ferro são bons condutores de eletricidade, porém maus condutores 

de calor no estado sólido.    

   

5. Os elementos químicos sódio, ferro e fósforo são de grande importância para a sociedade, pois 

possuem inúmeras aplicações. Estes três elementos possuem a seguinte distribuição eletrônica: 

 

Na  1s2 2s2 2p6 3s1  

Fe  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6  

P  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

 



 

 
Q

u
í.

 

A partir das distribuições eletrônicas acima, assinale a alternativa incorreta.  
a) O ferro é um elemento de transição interna.    
b) O fósforo é um elemento pertencente ao grupo do nitrogênio.    
c) O sódio é um metal alcalino.    
d) O fósforo é um não metal.    
e) O ferro é um metal.    
   

6. Considere a versão tridimensional da Tabela Periódica sugerida pelo químico Paul Giguère. Nesta 

representação, a Tabela Periódica se assemelha a um cata-vento onde os blocos s, p, d, f são faces 

duplas formadoras das pás do cata-vento e onde o eixo de sustentação está fixado ao longo do bloco 

s. 

 

 
 

Em relação à tabela acima, assinale a alternativa correta.  

a) O elemento   é um gás nobre.    
b) O elemento   é o 80Hg .    

c) O íon 
2  tem a configuração eletrônica do xenônio.    

d) O 
75  é isótono do 

85
39 X .    

e) O elemento   é o 43Tc , primeiro elemento artificial conhecido, e pertence ao grupo 6 B ou 6 da 

Tabela Periódica usual.    

   

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Um elemento químico cuja distribuição eletrônica é 
2 2 6 2 11s 2s 2p 3s 3p  está presente em diversos 

utensílios domésticos. Sobre esse elemento químico, são feitas as afirmações a seguir. 

 

I. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica. 

II. É classificado como ametal. 

III. Tem tendência a formar ligações iônicas com metais. 

IV. Possui 3 elétrons na camada de valência. 

 

São CORRETAS as afirmações:  

a) I e IV    
b) I e II    
c) II e III    
d) III e IV    
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2. Leia as seguintes afirmações sobre a tabela periódica dos átomos dos elementos químicos e sobre as 

propriedades desses átomos. 

 

I. Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, ocorre 

periodicidade em algumas de suas propriedades. 

II. Os elementos que se encontram na série lantanídea e actinídea são chamados de elementos de 

transição interna. 

III. A disposição dos elementos na tabela periódica é tal que aqueles com propriedades semelhantes 

ficam sempre num mesmo período. 

IV. Num período ou num grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto maior for o raio 

atômico. 

 

Está correto apenas o que se afirma em:  
a) II.    
b) I e II.    
c) I, II e III.    
d) II e III.    
e) III e IV.    

   

3. A tabela periódica dos elementos é uma base de dados que possibilita prever o comportamento, 

propriedades e características dos elementos químicos. 

 

Com as informações que podem ser obtidas da tabela periódica, relacione os elementos apresentados 

na coluna da esquerda com a informação da coluna à direita que indica a respectiva distribuição dos 

elétrons nos subníveis do último nível de energia ocupado no estado fundamental. 

 

Elemento químico Configuração no último nível 

I. Bromo 

II. Estanho 

III. Polônio 

IV. Rádio 

X. 
2s  

Y. 
2 4s p  

Z. 
2 2s p  

 

Estão corretas as associações:  

a) I  X, II  Y e III  Z    
b) I  X, II  Z e III  Y    
c) I  Z, II  X e IV  Y    
d) II  Z, III  Y e IV  X    
e) II  Y, III  Z e IV  X    

   

4. A Lei Periódica e sua representação gráfica, a Tabela Periódica, são dois conhecimentos essenciais 

para a química e para os químicos. D. Mendeleev (1834-1907), em meados do século XIX, organizou os 

elementos conhecidos nessa época, aproximadamente 60, em ordem crescente de seus pesos 

atômicos, segundo as propriedades semelhantes, um abaixo do outro. Nessa organização, alguns 

espaços ficaram em branco, pois não eram conhecidos todos os elementos em questão, e Mendeleev 

previu a existência do elemento hoje conhecido como Germânio, o qual chamou de ekasilício, por 

estar na mesma coluna do silício. Posteriormente, esse elemento foi descoberto e suas propriedades 

coincidiram com as previstas por Mendeleev. Hoje, a Tabela Periódica se organiza em função das 

estruturas atômicas dos átomos.  
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a) Explique o que significa periodicidade no agrupamento dos elementos na Tabela Periódica.  

b) Como se explica o fato de Mendeleev poder prever as propriedades de um elemento desconhecido 

na sua época?  

c) Represente a distribuição eletrônica por níveis e subníveis para o átomo do elemento cloro.  

   

5. Com relação ao elemento químico nitrogênio  Z 7 ,  é correto afirmar que:  

a) sua distribuição eletrônica em camadas, no estado fundamental é K 2, L 2, M 3.    
b) possui, no estado fundamental, três elétrons na última camada.    
c) pertence ao 3º período da tabela periódica.    
d) pertence ao grupo 15 ou 5A da tabela periódica.    
e) seu símbolo é Ni.    

   

6. A tabela periódica é um quadro onde se encontram os elementos atualmente conhecidos. Neste 

quadro, encontramos vários tipos de elementos classificados de acordo com a sua distribuição 

eletrônica. Os elementos 16S, 23V, 25Mn, 30Zn e 33As pertencem ao quarto período da tabela periódica. 

Dentre eles, apresenta(m) elétrons desemparelhados, em sua configuração eletrônica, e pode(m) ser 

classificado(s) como transição:  

a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    

   

7. Um determinado elemento químico tem para seu átomo no estado fundamental, a seguinte 

distribuição eletrônica:  

 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4  

 

Podemos propor, para este elemento:  

I. O número de prótons no núcleo atômico é 34.  

II. É um elemento pertencente ao grupo IVA da Tabela Periódica.  

III. O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a 

zero.  

IV. A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência é a 4s.  

 

Analise as proposições e marque a opção correta:   
a) Apenas I e II.     
b) Apenas I e III.     
c) Apenas II e III.     
d) Apenas II e IV.     
e) Apenas I e IV.     
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8. A posição dos elementos químicos na tabela periódica está associada às suas respectivas distribuições 

eletrônicas. Por exemplo, o cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos e pode gerar um íon 

bivalente. 

 

Considerando essas duas espécies químicas, 

a) faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia do íon 
2Ca ;  

b) explique qual delas apresenta o maior raio atômico.  

  

9. A cintilografia é um procedimento clínico que permite assinalar a presença de um radiofármaco num 

tecido ou órgão, graças à emissão de radiações que podem ser observadas numa tela na forma de 

pontos brilhantes (cintilação). 

 

 
 

 

Os radiofármacos são comercializados na forma de kits que contêm dois frascos. Um frasco contém 

uma mistura da substância específica para o tipo de exame (fármaco) com cloreto estanoso e o outro 

contém uma solução recentemente preparada contendo o 
99m Tc  na forma do ânion 

99m
4( TcO ).

 A 

solução de radiofármaco final é preparada na clínica imediatamente antes de sua utilização no exame. 

Os dois frascos são então misturados e ocorre uma reação de oxirredução e complexação, conforme 

o esquema a seguir: 

 

 

 

Escreva a distribuição eletrônica do átomo de Sn e apresente sua localização na Tabela Periódica.  
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Tabela periódica pode ganhar nova linha pela primeira vez na história 

 Japão acaba de iniciar um dos projetos mais apaixonantes da física nos 

últimos tempos: a busca do elemento 119 da tabela periódica, "nunca visto e nunca criado na história do 

universo", disse o físico Hideto Enyo, líder da iniciativa. 

O novo elemento, batizado temporariamente de ununennio (um, um, nove, em latim), inauguraria uma 

nova linha seria a oitava  na tabela periódica  

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/04/ciencia/1515101255_058583.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM> 

 

A periodicidade das propriedades periódicas permitiu a Mendeleev prever o comportamento químico de 

inúmeros elementos antes mesmo de sua descoberta. Preveja a posição do elemento batizado 

temporariamente de uninennio na tabela periódica, diga a qual bloco pertence e de qual a propriedade que 

mais contribuiria para sua reatividade. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e. 

 

2 2 6 2 6 2 10 6A :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p   pertence ao 4ºP da família 8A ou grupo 18 (gases nobres). 

2 2 6 2 6 2 10 6 1B :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s   pertence ao 5ºP da família 1A ou grupo 1 (metais alcalinos). 

2 2 6 2 6 2 10 5C :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p   pertence ao 4ºP da família 7A ou grupo 17 (halogênios).  

2 2 6 2 6 1D :1s 2s 2p 3s 3p 4s   pertence ao 4ºP da família 1A ou grupo 1 (metais alcalinos). 

2 2 6 2 4E :1s 2s 2p 3s 3p   pertence ao 3ºP da família 6A ou grupo 16 (calcogênios). 

 

Teremos: 

[A] Incorreta. O elemento E  é um calcogênio. 

[B] Incorreta. A  é um elemento representativo da família dos gases nobres. 

[C] Incorreta. O elemento C  é um halogênio 

[D] Incorreta. O elemento D  pertence a família dos metais alcalinos. 

[E] Correta. Os elementos B  e D  pertencem a família dos metais alcalinos.   

 

2. c. 

 

O cloro, por apresentar menos níveis eletrônicos, irá apresentar também menor raio e, 

consequentemente, maior eletronegatividade.   

 

3. c. 

 

 
 

Elemento Gálio: 

2 2 6 2 6 2 10 1
31Ga 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p

 
 

Como se trata de um cátion trivalente, teremos: 

3 2 2 6 2 6 10Ga 1s 2s 2p 3s 3p 3d     

 

4. c. 

 

O sódio e o rubídio estão localizados no grupo 1 (família IA). 

Elementos químicos posicionados no mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas 

semelhantes.   
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5. a. 

 

Fe  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 

O ferro é um elemento de transição externa, pois está no grupo 8 e quarto período da tabela periódica.   

 

6. c. 

 

Teremos: 

 

2

2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2
56

2 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6
56

2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6
54

Ba; Xe

Ba 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 43d 5p 6s

Ba 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 43d 5p

Xe 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 43d 5p

γ γ 



 







 

 

   
 

 

 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. a. 

 

2 2 6 2 1

Terceiro período
da tabela periódica

3 elétrons na camada
de valência

1s 2s 2p 3s 3p

13 elétrons no total

13 prótons; Z 13.

 

Trata-se do metal alumínio (A ).    
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2. b. 

 

[I] Correto. Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, 

ocorre periodicidade em algumas de suas propriedades, como o raio atômico. 

[II] Correto. Os elementos que se encontram na série lantanídea e actinídea são chamados de elementos 

de transição interna. 

[III] Incorreto. A disposição dos elementos na tabela periódica é tal que aqueles com propriedades 

semelhantes ficam sempre num mesmo grupo ou família. 

[IV] Incorreto. Num período ou num grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto menor for o 

raio atômico.   

 

3. d. 

 

Teremos: 

2 5

2 2

2 4

2

I. Bromo (família VIIA): s p

II. Estanho (família IVA): s p (Z)

III. Polônio (família VIA): s p (Y)

IV. Rádio (família IIA): s (X)

   

 

4. 

assemelham dentro dos grupos desses elementos.   

b) Dentro da ideia da periodicidade das propriedades Mendeleev, poderia-se determinar quais eram as 

propriedades de determinado elemento desde que podendo classificá-lo dentro de um dos grupos. 

Assim, conhecendo as propriedades do grupo, poderia-se estimar a propriedade de qualquer elemento 

pertencente a este grupo. 

Na construção da tabela periódica, os elementos foram estrategicamente posicionados em grupos com 

propriedades semelhantes. Assim, de acordo com a posição de determinado elemento na tabela 

periódica, podemos fazer a estimativa de suas propriedades. 

c) 
2 2 6 2 5C : 1s 2s 2p 3s 3p    

 

5. d.  

 

A distribuição eletrônica do átomo de nitrogênio é: 
2 2 3

7N 1s 2s 2p .  

Com duas camadas eletrônicas, sendo que a subcamada mais energética é do tipo p, o que caracteriza 

o nitrogênio como elemento representativo. 

Encontra-se na família 5A devido aos 5 elétrons de valência.   

 

6. b.  

 

Apresentam elétrons desemparelhados em sua configuração eletrônica, e podem ser classificados como 

transição (terminam em d na distribuição eletrônica de Linus Pauling):  

 

2 2 6 2 6 2 3
23

2 2 6 2 6 2 5
25

V 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d (3 elétrons desemparelhados)

Mn 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d (5 elétrons desemparelhados)




   

 

7. e. 

 

Teremos: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4  

Número de elétrons: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 4 = 34 

Número de prótons = Número de elétrons = 34 

 

Camada de valência: 4s2 4p4 (6 elétrons de valência); pertence à família 6A. 
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O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a + 1. 

 

      

+1 0 -1 

 

A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência (4s2 4p4) é a 4s.   

 

8. a) 
2 2 2 6 2 6

20Ca :1s  2s  2p  3s  3p
 

 

b) O átomo de cálcio (Ca)  irá apresentar um raio maior que seu cátion 
2(Ca ),

 pois a perda de elétrons 

promove uma contração da nuvem eletrônica, já que a carga nuclear permanece a mesma, diminuindo 

o raio do cátion.   

 

9. 10 2 2Sn [Kr]4d 5s 5p .  

Como a camada de valência é dada por 
2 25s 5p ,  concluímos que o estanho está no quinto período. 

Como tem (2 2)  quatro elétrons na camada de valência (2 elétrons o subnível s e 2 elétrons no subnível 

p) podemos afirmar que o estanho está na família 14 ou 4A ou IVA.   
 

 

Questão Contexto  
 

O elemento ununennio teria um elétron a mais que o Oganesson, do grupo dos gases nobres. Seu elétron 

de valência pertenceria ao nível 8s, então o Uue estaria no oitavo período e grupo 1 da tabela, abaixo do 

Frâncio, ou seja, pertenceria ao bloco s. 

Tratar-se-ia de um metal alcalino, que reage perdendo um elétron para alcançar a configuração de gás nobre, 

por isso a propriedade que justificaria sua reatividade seria a energia de ionização. 
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Aspectos macroscópicos, atomística e 

tabela periódica: exercícios de revisão 

20 

mar 
 

EXERCÍCIOS DE AULA  
 

 

1. Um elemento X apresenta a configuração 5s2 5p3 na camada de valência. Indique o grupo e a família 

desse elemento na tabela periódica: 

a) 5º período e família dos calcogênios. 

b) 15º período e família dos halogênios. 

c) 3º período e família do nitrogênio. 

d) 5º período e família do nitrogênio. 

e) 5º período e família dos gases nobres. 

 

2. O aço tem como um dos componentes que lhe dá resistência e ductibilidade o elemento vanádio; 

sobre o vanádio podemos afirmar que seu subnível mais energético e seu período são, 

respectivamente: (Dado: 23V.) 

a) 4s2 e 4º período. 

b) 3d3 e 4º período. 

c) 4s2 e 5º período. 

d) 3d3 e 5º período. 

e) 4p3 e 4º período. 

 

3. As vitaminas A, C e E possuem propriedades antioxidantes; por isso são importantes no combate aos 

radicais livres. A vitamina E, por exemplo, ao interagir com o selênio, origina uma potente ação 

inibidora desses radicais livres. Com relação ao selênio, assinale a alternativa correta:  

a) Apresenta caráter metálico acentuado. 

b) Possui quatro elétrons na camada mais externa. 

c) Possui seis elétrons na camada mais externa. 

d) Possui tendência a formar íons com carga positiva. 

e) Se encontra no quarto período da tabela periódica. 

 

4. Um professor entregou uma substância pura a seu aluno, a fim de que a identificasse. As únicas 

informações disponíveis são que a substância poderia ser simples ou composta e que apresentava, na 

camada de valência 5 elétrons em um orbital d, além da possibilidade de apresentar elétrons em outros 

orbitais. Sem fazer uma análise da substância, somente observando-a visualmente, assinale o que for 

correto quanto à conclusão a que o aluno poderia chegar. 

(01) Se a substância fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês. 

(02) Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal de Fe3+. 

(04) Se a substância fosse um metal, poderia ser o nióbio. 

(08) Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal de Co2+. 

(16) Com certeza, essa substância teria um elemento do período 4 ou 5 ou 6 ou 7 da tabela periódica. 

 

Somatório: (  ) 

 

5. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 

elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontra 

este elemento são, respectivamente: 

a) Família dos halogênios, 7° período. 

b) Família do carbono, 4° período. 

c) Família dos halogênios, 4° período. 

d) Família dos calcogênios, 4° período. 

e) Família dos calcogênios, 7° período. 
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6. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar:  

a) um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável.  

b) um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. X  

c) um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao 

de um não metal.  

d) a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais.  

e) os gases nobres são monoatômicos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA  
   

 

1. Associe os elementos da coluna A com os dados da coluna B. 

 

 
 

2. Na tabela periódica, estão no mesmo grupo os elementos que apresentam o mesmo número de: 

a) elétrons no último nível de energia. 

b) elétrons desemparelhados. 

c) núcleos (prótons + nêutrons). 

d) níveis de energia. 

e) cargas elétricas. 

 

3. Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na Tabela Periódica. 

 
Assinale a alternativa correta a respeito do ródio: 

a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co). 

b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica do 5o período. 

c) É um elemento não metálico. 

d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente. 

e) É uma substância boa condutora de eletricidade. 



 

 
Q

u
í.

 

4. (Muito utilizados em equipamentos eletrônicos,os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua 

condição de isolante para condutores com grande facilidade. [...] A condutividade dos 

semicondutores pode ser alterada variando-se a temperatura, o que faz com que atinjam uma 

condutividade semelhante à dos metais. [...] Os semicondutores podem ser de silício ou germânio, 

utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, como, por exemplo, os transistores. 
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/semicondutores.htm. Acesso em: 10 out. 2013. 

 

Assinale a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S) sobre as propriedades dos elementos químicos. 

(01) Metais são sólidos na sua maioria e bons condutores de eletricidade. 

(02) O silício citado no texto anterior é um metal com características diferenciadas dos demais metais. 

(04) Os elementos citados no texto pertencem à família do carbono da Tabela Periódica, portanto, 

podem doar dois elétrons quando fazem ligações químicas. 

(08) O silício localiza-se no terceiro período da Tabela Periódica e na família 4a, portanto, sua camada 

de valência é a camada 4. 

(16) O germânio localiza-se abaixo do silício na Tabela Periódica, numa mesma família, o que indica 

que ele possui maior eletronegatividade que o silício. 

(32) Se comparados ao cobre, o silício e o germânio são melhores isolantes, em temperaturas baixas. 

 

Somatório: (   ) 

 

5. A Classificação Periódica dos Elementos é importante ferramenta dos químicos. 

Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. Os elementos prata e chumbo apresentam, respectivamente, massa atômica aproximada de 108 e 

207. 

II. Com exceção do hidrogênio, os elementos da extremidade esquerda da Tabela Periódica são 

metais de transição. 

III. Na Tabela Periódica atual, os elementos são organizados em função do seu número atômico. 

IV. Em geral, elementos representativos de mesmo grupo da Tabela Periódica apresentam massas 

atômicas similares. 

 

São corretas somente as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

 

6. (Os elementos A, B e C têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência: 

A: 3s2 3p3  

B: 4s2 4p5 

C: 3s2 

 

Com base nestas informações, é falso dizer-se que: 

 

 

 

 

e) os  

 

7. (Os elementos xA, x+1B e x+2C pertencem a um mesmo período da tabela periódica. Se B é um halogênio, 

pode-se afirmar que: 

 

a) A tem 5 elétrons no último nível e B tem 6 elétrons no último nível. 

b) A tem 6 elétrons no último nível e C tem 2 elétrons no último nível. 

c) A é um calcogênio e C é um gás nobre. 

d) A é um metal alcalino e C é um gás nobre. 

e) A é um metal e C é um não metal. 



 

 
Q
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8. O conjunto das propriedades de um metal determina sua utilização comercial. O ferro, por exemplo, 

é utilizado na sustentação de edifícios por ser muito resistente; no entanto, enferruja facilmente. O 

alumínio, por sua vez, embora não apresente a mesma resistência que o ferro, não sofre corrosão 

quando exposto ao ar livre, por isso pode ser utilizado em estruturas de janelas, portas, grades, etc., 

sem a proteção de tinta, necessária nas estruturas de ferro. Assinale o item que corresponde a outros 

metais utilizados comercialmente.  

 

a) Prata, bromo, ouro e nitrogênio.  

b) Cobre, carbono, enxofre e oxigênio.  

c) Prata, ouro, cobre e magnésio.  

d) Magnésio, mercúrio, enxofre e cloro.  

e) Chumbo, bromo, hélio e bismuto. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 

Maior acidente radiológico do mundo, césio-137 completa 30 anos 

No âmbito radioativo, tragédia só não foi maior do que a de Chernobyl. Sobreviventes reclamam de descaso; 

lixo contaminado foi enterrado.  

 

Há exatos 30 anos, Goiânia era atingida por aquele que é considerado o maior acidente radiológico do 

mundo. A tragédia envolvendo o césio-137 deixou centenas de pessoas mortas contaminadas pelo elemento 

e outras tantas com sequelas irreversíveis. No âmbito radioativo, o Césio 137 só não foi maior que o acidente 

na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(Cnen). O incidente teve início depois que dois jovens catadores de papel encontraram e abriram um 

aparelho contendo o elemento radioativo. A peça foi achada em um prédio abandonado, onde funcionava 

uma clínica desativada. 
http://g1.globo.com/ 

 

Césio é um elemento químico extremamente radioativo que levou a morte de uma família inteira na década 

de 80. Sabendo que seu número atômico é 55 faça a distribuição eletrônica do ametal mais próximo do césio 

e diga qual nome da família e período desse elemento e do césio 55. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

 

2. b 

 

3. c 

 

4. 19 

 

5. c 

 

6. d 

Dos 112 elementos químicos que constam na tabela periódica, 91 são metais, portanto os metais 

constituem a maioria dos elementos químicos da tabela periódica 

 

Exercícios para casa 

 

1. 1-d; 2-f; 3-b; 4-e; 5-g 

 

2. a 

 

3. e 

 

4. 1+32=33 

 

5. b 

 

6. e 

 

7. c 

 

8. c 

É a única alternativa que todos os elementos são metais, nas demais aparecem gases nobres e ametais. 

 

Questão Contexto 

 

53I  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 (halogênio; 5º período) 

55Cs  (Metais Alcalinos; 6ºperíodo) 
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Casos particulares de ligações 

iônicas (exceções) 

22 

mar 
 

RESUMO   
 

 

Quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos de elementos químicos distintos é maior 

do que 1,6, a ligação entre eles é predominantemente iônica, ou seja, obtida pela formação de íons positivos 

e negativos que permanecem juntos por atração eletrostática. A ligação iônica é sempre uma ligação polar, 

e a intensidade do dipolo formado entre os átomos aumenta com o aumento da diferença de 

eletronegatividade entre eles. 

 

Os metais são elementos que possuem baixa eletronegatividade (ou alta eletropositividade) e, 

consequentemente, tendência a formar cátions. É importante observar, porém, que a tendência de um átomo 

metálico isolado é permanecer como está, pois para retirarmos 1 elétron de seu nível mais externo, 

precisamos fornecer uma energia denominada primeira energia de ionização 

 

Exemplo: 
22 kJ → 1 Na1+(g) + 1 é 

 
22 kJ de energia para se transformar no cátion sódio, 

Na1+(g), isso significa que ele passa para um estado de maior instabilidade. Logo, a tendência de os metais 

formarem cátions só se manifesta na presença de átomos que tenham tendência a formar ânions, isto é, de 

receber elétrons, o que leva à formação de íons de cargas opostas que se atraem mutuamente.  

 

Os ametais, ao contrário, são elementos que possuem como característica principal a alta 

eletronegatividade e a consequente tendência a formar ânions. Essa tendência se verifica inclusive para o 

átomo isolado. 

 

Exemplo: 

1 Cl(g) + 1 é → 1 Cl 1  22 kJ 

 
22 kJ de energia (ou 349 kJ/mol de átomos) para 

se transformar no ânion cloreto, CL1  (g), isso significa que ele passa para um estado de maior estabilidade, 

portanto, a tendência de os ametais formarem ânions revela-se em qualquer situação. As substâncias 

constituídas por átomos de metais e ametais, como o cloreto de sódio, NaCl(s), por exemplo, são 

denominadas substâncias iônicas ou compostos iônicos porque, quando a substância simples sódio metálico, 

Na(s), entra em contato com moléculas de gás cloro, CL2 (g), ocorre uma violenta reação química que 

provoca a formação de cátions Na+ e ânions CL  que permanecem fortemente ligados uns aos outros por 

força de atração elétrica entre cargas opostas, formando o composto representado pela fórmula unitária 

NaCl(s). 

 

2 Na(s) + 1 CL2 (g) → 2 NaCl(s) + 642,4 kJ/mol de NaCl(s) 

 

O fato de a reação de formação do cloreto de sódio, NaCl(s), ocorrer com grande liberação de 

energia indica que esse composto é muito mais estável do que eram as substâncias simples sódio metálico, 

Na(s), e gás cloro, CL2 (g). 

 

Para saber se a ligação estabelecida entre dois átomos de elementos químicos diferentes é covalente 

ou iônica, calcula-se a diferença de eletronegatividade entre os átomos desses elementos e a partir desse 

cálculo verifica-se qual a porcentagem de caráter iônico da ligação. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Em relação à formação de substâncias iônicas, selecione a(s) afirmação(ões) correta(s) e forneça a 

soma do(s) número(s) da(s) alternativa(s) selecionada(s). 

 

(01) São necessariamente subs tâncias compostas.  

(02) Também podem ser substâncias simples.  

(04) A fórmula NaCl(s) indica uma molécula de cloreto de sódio.  

(08) O átomo de magnésio isolado, 12Mg(g): 1s2 2s2 2p6 3s2 , é instável, mas o cátion magnésio isolado, 

12Mg2+(g): 1s2 2s2 2p6 , cuja configuração eletrônica é igual à do gás nobre neônio, 10Ne: 1s2 2s2 2p6, 

é estável.  

(16) O que torna uma substância iônica estável é a formação do retículo cristalino que ocorre com 

liberação de energia pela atração elétrica entre íons de cargas opostas.  

(32) As substâncias iônicas são formadas por uma quantidade imensa e indeterminada de cátions e 

ânions que se agrupam segundo um arranjo geométrico definido e são representadas por uma 

fórmula unitária que é a menor proporção de cátions e ânions cujas cargas se anulam (a soma das 

cargas é igual a zero). 

 

SOMA: (   ) 

 

2. Os compostos formados pelos pares Mg e CL, Ca e O, Li e O e K e Br possuem fórmulas cujas 

proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente: 

a) 1 : 1  2 : 2  1 : 1  1 : 2  

b) 1 : 2  1 : 2  1 : 1  1 : 1  

c) 1 : 1  1 : 2  2 : 1  2 : 1  

d) 1 : 2  1 : 1  2 : 1  1 : 1  

e) 2 : 2  1 : 1  2 : 1  1 : 1 

 

3. Compostos iônicos possuem as propriedades:  

 

(01) elevado ponto de ebulição e baixo ponto de fusão;  

(02) geralmente são sólidos;  

(04) são geralmente solúveis em água; apresen tam estru tura cristalina e altos pontos de fusão e de 

ebulição;  

(08) boa condutibilidade elétrica; solubilidade em água; são geralmente líquidos; 16. quando são 

solúveis, dissolvem-se em solventes polares;  

(32) apresentam brilho metálico;  

(64) em geral são solúveis em solventes apolares.   

 

SOMA: (   ) 

 

Diferença de eletronegatividade dos átomos nos 

compostos: 

 

NaCL: 3,0  1,0 = 2,0 (%Ci = 63%; predominantemente 

iônico) 

MgCL2: 3,0  1,2 = 1,8 (%Ci = 55%; predominantemente 

iônico) 

AlF3: 4,0  1,5 = 2,5 (%Ci = 79%; predominantemente 

iônico) 

PAl 3: 2,1  1,5 = 0,6 (%Ci = 19%; predominantemente 

covalente) 

PbO2: 3,5  1,7 = 1,8 (%Ci = 55%; predominantemente 

iônico) 
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4. Se o caráter iônico entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto 

maior for a diferença de eletronegatividade entre eles, a alternativa que apresenta a substância que 

possui caráter iônico mais acentuado é: 

a) NaI  

b) F2  

c) HI  

d) KI  

e) KF 

 

5. A nanofiltração é um processo de separação que emprega membranas poliméricas cujo diâmetro de 

poro está na faixa de 1 nm (1 nm = 10 9 m). Considere uma solução aquosa preparada com sais solúveis 

de cálcio, magnésio, sódio e potássio. O processo de nanofiltração dessa solução retém os íons 

bivalentes, enquanto permite a passagem da água e dos íons monovalentes. As espécies retidas são: 

a) sódio e potássio.  

b) potássio e cálcio.  

c) magnésio e sódio.  

d) cálcio e magnésio. 

 

6. As cinzas provenientes da queima de vegetais podem ser utilizadas na produção de sabão por serem 

ricas em óxidos, principalmente os óxidos de metais alcalinos e alcalino terrosos. Na formação desses 

óxidos iônicos ocorre transferência aparente dos elétrons de valência do metal para o oxigênio. As 

fórmulas químicas dos óxidos de potássio e de cálcio são, respectivamente:  

a) KO e CaO.  

b) K2O e CaO.  

c) KO2 e CaO2 .  

d) K2O e Ca2O. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
   

 

1. Alimentos que contêm enxofre, como por exemplo, os ovos, ao serem colocados sobre superfícies de 

prata, escurecem-nas, devido à formação de uma película escura de sulfeto de prata. Sabendo que a 

prata é monovalente e que o enxofre é bivalente e mais eletronegativo que a prata, a fórmula dessa 

película escura é:  

a) AgS  

b) AgS3  

c) Ag3S  

d) AgS2  

e) Ag2S 

 

2. Os elementos X e Y, do mesmo período da tabela periódica, têm configurações eletrônicas s2 p4 e s1, 

respectivamente, em suas camadas de valência.  

 

a) A que grupos da tabela periódica pertencem os elementos X e Y?  

b) Qual será a fórmula empírica (fórmula unitária) e o tipo de ligação formada no composto constituído 

pelos elementos X e Y? Justifique sua resposta. 

 

3. Da combinação química entre átomos de magnésio (Z = 12) e nitrogênio (Z = 7) pode resultar a 

substância de fórmula:  

a) Mg3N2  

b) Mg2N3  

c) MgN3  

d) MgN2  

e) MgN 
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4. Sejam os elementos genéricos X, com 53 elétrons, e Y, com 38 elétrons. Depois de fazermos a sua 

distribuição eletrônica, podemos afirmar que o composto mais provável formado pelos elementos é:  

a) YX2  

b) Y3X2  

c) Y2X3  

d) Y2X  

e) YX 

 

5. Identifique os pares de números atômicos correspondentes a elementos que, quando se com binam, 

formam o composto de fórmula A2
3+B3

2 . 

a) 12  7  

b) 19  16  

c) 15  17  

d) 13  8  

e) 13  13 

 

6. Considere as propriedades: I. elevado ponto de fusão II. brilho metálico III. boa condutividade 

elétrica na fase sólida IV. boa condutividade elétrica em solução aquosa (para com postos solúveis 

em água). São propriedades de compostos iônicos:  

a) I e II  

b) I e IV  

c) II e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

 

7. Analise as propriedades físicas na tabela: 

 

 
Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados, respectivamente, como,  

a) composto iônico, metal, substância molecular, metal.  

b) metal, composto iônico, composto iônico, substância molecular.  

c) composto iônico, substância molecular, metal, metal.  

d) substância molecular, composto iônico, composto iônico, metal.  

e) composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 

 

8. Um material sólido tem as seguintes características:  

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos modelos de ligação química, pode-se concluir que, provavelmente, trata-se de um 

sólido  

a) iônico.  

b) covalente.  

c) molecular.  

d) metálico 
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9. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos (isto é, aos compostos 

caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas) é: 

a) dissolvidos em água, formam soluções ácidas. 

b) dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. 

c) fundidos (isto é, no estado líquido), conduzem corrente elétrica. 

d) possuem baixos pontos de fusão e ebulição. 

e) são moles, quebradiços e cristalinos. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 

Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a "chupeta 

anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticáries, e xylitol, um açúcar que não provoca cárie 

e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto 

de sódio, explique por meio de distribuição eletrônica como ocorre a ligação química existente entre o sódio 

e o flúor e qual caráter dessa ligação. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. 49 

Os itens corretos são: 01, 16 e 32. Item 02: errado, porque as substâncias iônicas são sempre substâncias 

compostas (formadas pela atração elé- trica de um número muito grande e indeterminado de cátions e 

ânions). Item 04: errado, porque as substâncias iônicas não formam moléculas, mas sim um retículo 

cristalino cuja fórmula mínima (ou íon-fórmula) no caso é NaCL (s). Item 08: errado, porque o átomo de 

magnésio isolado é mais estável que o cátion magnésio isolado, tanto que é necessário fornecer energia 

para retirar elétron do átomo isolado (energia de ionização). Somente a formação do retículo cristalino 

(ligação iônica) é capaz de estabilizar o cátion magnésio. 

 

2. d 

3Li: 1s2 2s1 : forma cátion monovalente, Li1+.  

8O: 1s2 2s2 2p4 : forma ânion bivalente, O2  .  

12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 : forma cátion bivalente, Mg2+.  

17CL: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 : forma ânion monovalente, Cl1  .  

19K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 : forma cátion monovalente, K1+.  

20Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 : forma cátion bivalente, Ca2+.  

35Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 : forma ânion monovalente, Br1  .  

Fórmula unitária dos compostos: MgCL2 ; CaO; Li2O; KBr. 

 

3. 22 

Os itens corretos são: 02, 04 e 16. 01. Errado. Os compostos iônicos possuem elevados pontos de fu são 

e de ebulição. 08. Errado. Os compostos iônicos são geralmente sólidos. 32. Errado. Os compostos 

iônicos não apresentam brilho metálico. 64. Errado. Os compostos iônicos, em geral, são solúveis em sol 

ventes polares como a água, por exemplo 

 

4. e 

A substância de maior caráter iônico é aquela em que a diferença de eletronegatividade entre os átomos 

é maior, ou seja, KF. 

 

5. d 

O cálcio e o magnésio, elementos situados no grupo 2 da tabela periódica, formam com facilidade íons 

bivalentes positivos. 

 

6. b 

19K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  

19K: 1 elétron na camada de valência, tendência a formar cátion monovalente, K1+.  

20Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

20Ca: 2 elétrons na camada de valência, tendência a formar cátion bivalente, Ca2+.  

8O: 1s2 2s2 2p4  

8O: 6 elétrons na camada de valência, tendência a formar ânion bivalente, O2 . Fórmula dos compostos: 

K2O e CaO 

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

Prata: forma cátions monovalentes, Ag1+.  

Enxofre: forma ânions bivalentes, S2  . Fórmula do composto: Ag2S. 
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2. a) X: possui 6 elétrons na camada de valência e tendência a formar ânions de carga 2 ; logo, pertence à 

família 16. Y: possui 1 elétron na camada de valência e tendência a formar cátions de carga 1+; portanto, 

pertence à família 1.  

b) X e Y possuem alta diferença de eletronegatividade; logo, a ligação estabelecida será iônica. Fórmula 

unitária do composto: Y2X. 

 

3. a 

12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 : forma cátion bivalente, Mg2+.  

7N: 1s2 2s2 2p3 : forma ânion trivalente, N3  .  

Fórmula unitária do composto: Mg3N2 . 

 

4. a 

 53X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 : 7 elétrons de valência 

38Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 : 2 elétrons de valência. Fórmula unitária do composto: YX2 . 

 

5. d 

13A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 : forma cátion trivalente, A3+.  

8 B: 1s2 2s2 2p4 : forma ânion bivalente, B2  . Fórmula unitária do composto: A2B3 . 

 

6. b 

As substâncias iônicas apresentam alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e boa condutividade 

elétrica em solução aquosa. Na fase sólida, entretanto, como os íons que formam a substância não estão 

livres, ela não tem boa condutividade elétrica. 

 

7. e 

Amostra A: pontos de fusão e ebulição altos, é isolante no estado sólido (25 °C) e condutora no estado 

líquido (1000°C); logo, trata-se de um composto iônico.  

Amostra B: pontos de fusão e ebulição relativamente baixos. É isolante no estado sólido (25 °C). Pelos 

dados da tabela, pode-se concluir que a 1000 °C a amostra sofreu decomposição; logo, trata-se de uma 

substância molecular. Amostra C: pontos de fusão e ebulição altos. É condutor no estado sólido (a 25 °C 

e a 1000 °C); logo, trata-se de uma substância metálica. Amostra D: pontos de fusão e ebulição altos. É 

isolante no estado sólido (a 25 °C e a 1000 °C); logo, trata-se de uma substância iônica. 

 

8. a 

As substâncias iônicas são sólidas à temperatura ambiente, não apresentam brilho metálico e não 

conduzem a corrente elétrica no estado sólido. Uma porcentagem significativa das substâncias iônicas 

apresenta solubilidade elevada em água e, como resultado da solvatação dos íons, a solução aquosa 

obtida é boa condutora de corrente elétrica. 

 

9. c 

Os compostos iônicos na fase líquida (fundidos) conduzem corrente elétrica porque os íons ficam livres 

(cátions e ânions separados). Na fase sólida, não conduzem porque os íons estão firmemente ligados uns 

aos outros. 

 

Questão Contexto 

  

11Na : 1s2 2s2 2p6 3s1   11Na+ : 1s2 2s2 2p6 

9F : 1s2 2s2 2p5 
 9F

- : 1s2 2s2 2p6 

 

Na  Na+  + é 

F + é  F- 

 

Como a diferença de eletronegatividade entre o Sódio e o Flúor é 3 (4 -1 = 3), o caráter é predominantemente 

iônico.   
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RESUMO   
 

 

Um composto iônico é formado por um número muito grande e indeterminado de cátions e ânions 

agrupados alternadamente segundo uma forma geométrica definida  característica de cada substância 

iônica  que chamamos de arranjo. No caso do cloreto de sódio, NaCl(s), os íons Na+ e Cl  agrupam-se num 

arranjo denominado cúbico de três eixos.  

 

Observe que no cristal de cloreto de sódio cada íon Na+ é cercado por seis íons CL , e vice-versa. 

Esse número é denominado número de coordenação.  

 

Número de coordenação é o número de íons imediatamente ligados a determinado íon em um arranjo 

cristalino.  

 

No cloreto de sódio, NaCl(s), especificamente, o número de coordenação dos íons Na+ e CL  é o 

mesmo: 6. Como todo composto iônico é formado por um número indeterminado e muito grande de cátions 

e ânions, define-se para esses compostos uma fórmula unitária, escrita do seguinte modo: 

 

 

 

nteiros de cátions e ânions, 

de modo que a carga total dos cátions seja neutra lizada pela carga total dos ânions (toda 

substância é eletricamente neutra).  

 

cada íon não aparecem escritas na fórmula unitária.  

 

e abaixo do símbolo. O índice 1 não precisa ser escrito. 

 

Também podemos representar a fórmula de uma substância iônica por meio da fórmula de Lewis ou 

fórmula eletrônica.  

 

Na fórmula de Lewis representam-se os elétrons de valência dos íons que formam o composto. No 

caso do cloreto de sódio, teremos: 

 
É importante observar que um sólido iônico não se mantém coeso por ligações entre pares 

específicos de íons: todos os cátions atraem todos os ânions, todos os cátions repelem-se uns aos outros e 

todos os ânions repelem-se mutuamente. Uma ligação iônica é característica do cristal como um todo, e a 

liberação de energia que ocorre na formação do composto iônico leva em conta todo o conjunto de cátions 

e ânions que forma o cristal. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

 

1. A força de atração eletrostática é responsável pela união dos íons, onde cargas elétricas de sinais 

opostos se atraem. Falando a um nível microscópico, tal atração entre os íons acaba produzindo 

aglomerados com formas geométricas bem definidas, representados pela figura a seguir: 

 

 
 

Qual a melhor definição para essa estrutura iônica e que composto é formado a partir dela? 

a) cristais de sal / cloreto de potássio 

b) cristal com face plana / cloreto de cálcio 

c) retículo cristalino / cloreto de sódio 

d) retículo de ligações / clorato de sódio 

e) estrutura de dupla face / cloreto de sódio 



 

 
Q

u
í.

 

 

2. A Marque dentre as alternativas a seguir aquela que traz as palavras corretas para completar o 

enunciado sobre a propriedade de condutividade elétrica dos compostos iônicos. 

 

Compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no 

estado .................... devido à existência de ................ com liberdade de movimento, que podem ser 

atraídos pelos ................., fechando o ................  .................. 

a) sólido, íons, eletrodos, circuito elétrico 

b) líquido, íons, eletrodos, curto circuito 

c) gasoso, cátions, eletrodos, circuito elétrico 

d) líquido, íons, eletrodos, circuito elétrico 

e) sólido, cátions, elétrons, circuito elétrico 

 

3. Relacione os respectivos íons às suas utilizações em nosso cotidiano: 

 

a) Íon do cálcio        ( ) integrante das pastas dentais para evitar a formação de cáries 

b) Íon do alumínio     ( ) componente do sal de cozinha 

c) Íon sulfeto             ( ) faz parte da bauxita (minério) 

d) Íon fluoreto           ( ) está presente nos ossos 

e) Íon cloreto              ( ) responsável pelo escurecimento de objetos de prata 

 

4. Assinale V (verdadeiro) para as propriedades pertencentes aos compostos iônicos e F (falso) para 

aquelas que não correspondem a essa classe. 

 

( ) sólidos cristalinos à temperatura ambiente 

( ) insolúveis em água 

( ) elevadas temperaturas de fusão e ebulição 

( ) não condutores de eletricidade 

( ) duros e quebradiços 

 

5. São propriedades características dos compostos iônicos:  

 

a) retículo cristalino, elevada dureza, pontos de fusão e de ebulição elevados.  

b) dureza baixa, pontos de fusão e de ebulição baixos.  

c) ausência de retículo cristalino, elevada dureza, pontos de fusão e de ebulição elevados.  

d) boa condutibilidade térmica e elétrica no estado sólido.  

e) ausência de retículo cristalino, baixa dureza, pontos de fusão e ebulição baixos. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
   

 

 

1. (Quando um metal cristaliza no sistema cúbico de faces centradas, seu número de coordenação, isto 

é, o número de átomos que envolve cada átomo, será igual a: 

a) 3  

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 12 

 

2. As estruturas cristalinas dos sais A e B são do tipo hexagonal. Essas estruturas devem ter iguais: 

a) Densidades. 

b) Números de coordenação. 

c) Condutibilidades elétricas. 

d) Propriedades químicas. 

e) Números de átomos por volume unitário. 
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3. Com base na geometria, a Fluorita (CaF2), composto do tipo AX2 , representada na figura abaixo: 

 

 

De acordo com a figura, é correto afirmar que  

a) o número de coordenação dos dois íons é diferente.  

b) o número de coordenação de ambos os íons é 4.  

c) tem um grau apreciável de caráter covalente, formando estruturas em camadas, semelhante ao CdI2.  

d) possui ponto de fusão muito baixo em comparação a um composto iônico. 

 

4. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos (isto é, aos compostos 

caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas) é: 

a) dissolvidos em água, formam soluções ácidas. 

b) dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. 

c) fundidos (isto é, no estado líquido), conduzem corrente elétrica. 

d) possuem baixos pontos de fusão e ebulição. 

e) são moles, quebradiços e cristalinos. 

 

5. Em relação aos compostos iônicos, assinale o que for correto.  

(01) Sólidos iônicos são constituídos de íons agregados de forma organizada no espaço, portanto os 

sólidos iônicos são sólidos cristalinos.  

(02) Os compostos iônicos têm elevada temperatura de fusão.  

(04) O número de coordenação dos íons cloreto, no cloreto de sódio, é igual a 6.  

(08) Todos os compostos iônicos se dissolvem completamente em água.  

(16) Cátion, um íon positivamente carregado, é formado pela adição de um ou mais elétrons a um 

átomo neutro. 

SOMA: (    ) 

 

6. Uma forma do mineral ZnS é representa pela estrutura da esfalerita, também conhecida como 

estrutura da blenda de zinco, e pode ser representa pela seguinte célula unitária. 

 

 
Qual afirmativa é coerente com a estrutura apresentada?  

a) Há 4 íons de zinco e 4 íons sulfetos por célula unitária  

b) Há 4 íons de zinco e 14 íons sulfetos por célula unitária  

c) Os íons sulfetos estão em um arranjo de empacotamento hexagonal compacto  

d) os itens (a) e (c) estão corretos. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
   

 

O mar morto é o que contém a água mais salgada comparada a dos outros oceanos, cuja média considerada 

normal é de 35 gramas para cada litro de água. E é claro, nenhum peixe ou vegetação sobrevive nele. 

 

 
 

 

 

Sabendo que um dos sais que participam desse fenômeno é o cloreto de sódio, cuja estrutura está 

representada abaixo. Responda: 

 

 
a) Qual o tipo de célula unitária desse composto? 

b) Qual o Número de coordenação do íon sódio? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios para aula 

 

1. c 

Por se tratar da organização de um composto iônico, então é um retículo cristalino. Esse reticulo 

representa a organização do cloreto de sódio. 

 

2. d 

O fenômeno da corrente elétrica se trata da movimentação de elétrons ou íons livres. Nos compostos 

iônicos, em estado fundido (líquido), ou dissolvido em meio aquoso, os seus íons ficam livres para se 

moverem no sentido dos eletrodos e poder fechar o circuito elétrico, caracterizando assim uma corrente 

elétrica. 

 

3. Íon cálcio está presente nos ossos. 

Íon do alumínio está presente na bauxita. 

Íon sulfeto causa o escurecimento da prata. 

Íon fluoreto está presente nas pastas de dente. 

Íon cloreto está presente no sal de cozinha 

 

4. V. 

F. existem compostos iônicos solúveis em água. 

V. 

F. São condutores de eletricidade em estado líquido ou em meio aquoso. 

V. 

 

5. a 

Os compostos iônicos organizam-se em retículos cristalinos, elevada dureza e PF e PE altos. 

 

 

Exercícios para casa 

 

1. e 

Número de coordenação é o número de vizinhos mais próximos de um átomo. Logo, o número de 

coordenação da estrutura cúbica de face centrada é 12. 

 

 

2. b 

As duas estruturas possuem o mesmo número de coordenação. As outras alternativas apresentam 

características que dependem das características específicas de cada átomo que compõem a estrutura A 

e B. 

 

3. a 

O íon Ca2+ está em uma estrutura cúbica de face centrada e os íons fluoretos estão nas vacâncias 

tetraédricas dessa estrutura., logo o número de coordenação desses íons é diferente. 

 

4. c 

Os compostos iônicos na fase líquida (fundidos) conduzem corrente elétrica porque os íons ficam livres 

(cátions e ânions separados). Na fase sólida, não conduzem porque os íons estão firmemente ligados uns 

aos outros. 
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5. (1) Verdadeiro. Sólidos cristalinos possuem arranjo simétrico de íons, átomos ou moléculas que formam 

uma substância sólida cristalina. A forma do retículo define a forma do cristal. Logo, os sólidos iônicos 

são cristalinos. 

 

(2) Verdadeiro. Os compostos iônicos possuem altos PF e PE. 

 

(4) Verdadeiro. Cada íon cloreto está circundado por 6 íons Na+ e cada íon sódio está ligado a seis íons 

cloreto. Assim ambos os íons têm número de coordenação 6.  

 

(8) Falso. Como contraexemplo podemos citar o carbonato de cálcio. 

 

(16) Falso. Cátions são formados a partir da perda de elétron de um átomo neutro. 

 

6. a 

A blenda de zinco possui uma estrutura de empacotamento CFC em relação aos íons de enxofre, logo a 

estrutura possui 4 desses íons. Os íons de zinco encontram-se nos interstícios tetraédricos, há 4 íons de 

zinco ocupando essas vacâncias.   

 

 

Questão contexto 

 

a) Chamamos a estrutura do NaCl de cristalina cúbica, isto é, os átomos de sódio e cloro estão 

arranjados na forma de um cubo. Mais especificamente, a estrutura é cúbica de face centrada. 

b) Cada íon cloreto está circundado por 6 íons Na+ e cada íon sódio está ligado a seis íons cloreto. Assim 

ambos os íons tem número de coordenação 6. 
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RESUMO   
 

 

Teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

 pares 

eletrônicos ligantes ou não, do átomo central. Eles tendem a manter a maior distância possível entre si, 

porém, as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja 

rompida, logo, podemos observar essa distância no ângulo formado entre eles. 

Tipos de nuvens eletrônicas : 

 

Geometria Molecular 

 O elemento em menor quantidade tende a ser o elemento central na estrutura do composto. 

a) Linear 

 

OBS: Toda substância com 2 elementos tem geometria linear, pois não existe átomo central. 

b) Angular 
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c) Trigonal plana 

 

 

d) Piramidal 

 

 

e) tetraédrica 

 

Polaridade 

a) Polaridade das ligações 

Ligação Iônica:  

Nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, formação de cátions(positivo) e 

ânions(negativo). As ligações iônicas são sempre POLARES.  
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Ligação Covalente: 

Nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, não há formação de polos 

pois essa diferença é igual a zero. Formando ligação covalente apolar. 

Exemplo: Cl2 

(Cl    

Nas ligações formadas por átomos com diferentes eletronegatividades, há formação de polos pois 

essa diferença é diferente de zero. Formando ligação covalente polar. 

Exemplo: HBr 

(H    

b) Polaridade das moléculas 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares, dependendo do vetor de 

momento dipolo( ) da molécula ser anulado ou não.  

  = 0  

   

Exemplo:  

CO2 

 

Os vetores possuem a mesma diferença de eletronegatividade por serem entre os mesmos alementos, e 

possuem a mesma direção e sentidos opostos, fazendo com que se anulem e o momento dipolo( ) seja 

igual a zero. 

 

H2O 

 

O oxigênio da água possui dois pares de elétrons que não se ligam a nada, logo esses pares empurram as 

ligações O-H para baixo, formando assim um ângulo entre eles, os vetores não se anulam como na 

molécula de CO2. O momento dipolo( ) nesse caso é diferente de zero. 

 

Forças intermoleculares 
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Dipolo induzido-dipolo induzido, van der Waals ou dipolo-induzido  apolares.  

Ex: H2, O2, CO2 

 

Dipolo permanente-dipolo permanente ou dipolo-dipolo  

polares.  

Ex: HCl, HBr, HI, H2S 

 

Ligação de Hidrogênio 

são atrações intermoleculares fortíssimas que ocorrem entre moléculas polares que apresentam ligações do 

Hidrogênio com átomos muito eletronegativos como o Flúor, Oxigênio e Nitrogênio. 

(Ex: HF, NH3, H2O) 

 

O aumento da força é proporcional aos pontos de fusão e ebulição dos compostos. 

 

PSIU!! 

Ligação Íon-dipolo 

A interação íon-dipolo envolve um íon e uma molécula polar, de forma que as cargas que possuam caráter 

atrativo se aproximam. Portanto, quanto maior a carga do íon relativamente ao dipolo, maior a intensidade 

da ligação (melhor será a atração). 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor 

de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens 

e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos 

(HX)  com a base 3NH ,  de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio 4(NH X),  

de acordo com a equação química genérica: 

 

(g) 3(g) 4 (s)HX NH NH X   

 
FELIX. E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 

(adaptado). 

 

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por  

a) ligações iônicas.    
b) interações dipolo-dipolo.     
c) interações dipolo-dipolo induzido.    
d) interações íon-dipolo.     
e) ligações covalentes.     
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2. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a 

remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses 

compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo 

intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância 

adsorvida). 

 

No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de:  

a) Ligações dissulfeto.    
b) Ligações covalentes.    
c) Ligações de hidrogênio.    
d) Interações dipolo induzido-dipolo induzido.    
e) Interações dipolo permanente-dipolo permanente.     

   

3. Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, 

cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases 

vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, 

as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre 

2(SO )  é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade 

respiratória. 

Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química: a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007. 

 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta 

Dado: número atômico S 16;  O 8.   

a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.    
b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.    
c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.    
d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.    
e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.    

   

4. O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N.  Devido à grande variação do número de 

oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como, 2N  e 3NH ,  2NO 
 e 3NO .  

 

A geometria dos compostos nitrogenados acima citados são, respectivamente,  

a) Linear, trigonal plana, linear e trigonal plana.    
b) Linear, piramidal, angular e trigonal plana.    
c) Linear, piramidal, linear e piramidal.    
d) Linear, trigonal plana, angular e trigonal plana.    

e) Linear, trigonal plana, angular e piramidal    
   

5. Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridades das espécies química abaixo. 

 

2SO ;  3SO ;  2H O  e 2H Be  

 

a) 2SO :  angular e polar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  linear e apolar.    

b) 2SO :  angular e polar; 3SO :  trigonal plana e apolar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  angular e polar.    

c) 2SO :  angular e polar; 3SO :  trigonal plana e apolar; 2H O :  angular e polar e 2H Be :  linear e apolar.    

d) 2SO :  linear e apolar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  linear e apolar e 2H Be :  angular e polar.    

e) 2SO :  linear e apolar; 3SO :  piramidal e polar; 2H O :  linear e polar e 2H Be :  angular e apolar.    
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6. A queima de florestas é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são 

liberadas toneladas de gás carbônico (CO2), um dos gases do efeito estufa. A derrubada de florestas 

altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas (precipitação de H2O) e na 

fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das 

moléculas de água e de gás carbônico são, respectivamente,  

a) linear e polar; angular e apolar.    
b) angular e apolar; linear e apolar.    
c) angular e polar; linear e polar.    
d) angular e polar; linear e apolar.    
e) linear e apolar; angular e polar.    

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

   

1. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua 

aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos 

e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se 

acumularem. 

 

A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)  

a) baixa polaridade.    
b) baixa massa molecular.    
c) ocorrência de halogênios.    
d) tamanho pequeno das moléculas.    
e) presença de hidroxilas nas cadeias.    

   

2. Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos 

de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, 

medem-se os volumes das duas fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O 

etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. 

 

Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer  
a) a densidade dos líquidos.    
b) o tamanho das moléculas.    
c) o ponto de ebulição dos líquidos.    
d) os átomos presentes nas moléculas.    
e) o tipo de interação entre as moléculas.    

3. O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois, sob o ponto de vista do balanço de 

carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o único ciclo 

biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a 

produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e 

potássio, principais elementos envolvidos no crescimento de um vegetal. 
Revista Química Nova na Escola. no 28, 2008. 

 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é 

transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando  

a) o acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um processo de salinificação do solo.    

b) a eliminação de microrganismos existentes no solo responsáveis pelo processo de desnitrificação.    

c) a contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade de íons como 3NO 
e 4NH 

em água.    

d) a diminuição do pH do solo pela presença de 
3NH , que reage com a água, formando o 4NH OH(aq) .    

e) a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogênio ativo forma espécies químicas do 

tipo 2NO , 3NO 
, 2N O .    
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4. A tabela abaixo relaciona as substâncias à suas aplicações.  

 

Substância Aplicação 

3NH  Produtos de limpeza. 

4CH  Matéria prima para produção de outros compostos. 

2SO  Antisséptico, desinfetante. 

 

A alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente:  

a) trigonal plana, tetraédrica e angular.    
b) trigonal plana, piramidal e linear.    
c) piramidal, tetraédrica e linear.    
d) piramidal, tetraédrica e angular.    

e) piramidal, tetraédrica e linear    

   

5. A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares 

eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação CORRETA entre 

estrutura e geometria.  

a) 2H O – Geometria Linear      

b) 4NH – Geometria Tetraédrica
    

c) 2CO – Geometria Angular     

d) 3BF – Geometria Piramidal     

e) CO - Piramidal 

   

6. O tetracloreto de silício(SiCl4) é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, 

semicondutores e células voltaicas. Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu 

momento dipolar  

a) é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.    
b) é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.    
c) é nulo porque se trata de uma estrutura plana.    
d) é significativo porque todas as suas ligações são polares.    
e) é maior que zero por que é uma substância iônica. 

 

7. As ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos: ligações covalentes polares e ligações 

covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes 

de verificar se uma molécula será polar ou apolar. 

 

 

Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares.  

a) HC ,  2NO  e 2O     

b) 2C ,  3NH e 2CO     

c) 2C ,  4CC  e 2CO     

d) 4CC ,  3BF  e 2 4H SO     

   

8. A respeito da geometria, polaridade e ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por 

suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que  

a) a molécula do 3PC  é polar com geometria trigonal plana.    

b) na molécula tetraédrica do 3POC  as ligações químicas P C  são covalentes polares.    

c) no íon amônio os ângulos de ligação H N H   são iguais aos ângulos H N H   da amônia.    

d) o comprimento da ligação H Te  no 2H Te,  um composto polar, é menor que o da ligação H I  

no composto HI.     

e) no composto polar 2COC ,  os átomos da molécula se dispõem nos vértices de uma pirâmide com 

base triangular.    
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

síntese foi digna de prêmio Nobel? Ela é tão importante que dela depende nosso próprio sustento, a nossa 

alimentação não seria a mesma se não existisse o processo de sintetização da amônia. 

Sir Willian Ramsey (1852-1916) em 1898 fez uma previsão que aterrorizou a humanidade: a produção de 

alimentos cairia desastrosamente em razão da falta de fertilizantes nitrogenados, tudo porque até então só 

existiam na forma natural e já se encontravam escassos. 

Mas foi aí que o trabalho de um cientista fez toda a diferença, o químico Fritz Haber (1868  1934) com a ajuda 

do engenheiro William Carl Bosch (1874  1940), criou um processo de síntese da amônia, ou seja, ela poderia 

ser produzida de forma artificial.  

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fritz-haber-sintese-amonia.htm 

 

Veja a equação que representa o processo: 

N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3 -92,22 Kj 

 

Com base no texto e na reação, descreva a geometria e polaridade da amônia. 

  

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fritz-haber-sintese-amonia.htm
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

A reação fornecida no enunciado descreve a representação geral de um processo de neutralização. 

(g) 3(g) 4 (s) 4(aq) (aq)HX NH NH X NH X    

 

A fixação da água aos íons formados se dá por interações do tipo íon dipolo. 

 

Esquematicamente: 

 

   
 

2. d 

O carvão (s)(C )  e o benzeno 6 6(C H )  são substâncias classificadas como apolares (R 0).  

 

Conclusão: as forças atrativas envolvidas na atração entre o adsorvente e o adsorvato são do tipo dipolo 

induzido-dipolo induzido.   

 

3. a 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular. 

 

   
 

4. b 

2N :  geometria linear: 

 

 
 

 

3NH :  geometria piramidal:  
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2NO :
 angular 

 

 
 

3NO :
 trigonal plana 

 

   
 

5. c 

Teremos: 

 

   
 

6. d 

Água: molécula polar (vetor momento dipolo elétrico diferente de zero) e geometria angular. 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

 

Gás carbônico: molécula apolar (vetor momento dipolo elétrico igual a zero) e geometria linear. 

 

   
 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Pesticidas organoclorados podem difundir-se nos tecidos lipídicos dos peixes. 

Concluí-se que estes pesticidas são lipofílicos, ou seja, são atraídos por compostos apolares, logo 

apresentam baixa polaridade.   

 

2. e 

Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer o 

tipo de interação entre as moléculas.  

O etanol faz ligações ou pontes de hidrogênio com a água.   

 

3. c 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é 

transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando a contaminação de rios e lagos 

devido à alta solubilidade de íons como 3NO 
 e 4NH 

 em água. Devido à elevada afinidade com a água 

esses íons podem ser infiltrados nos lençóis freáticos causando sua contaminação.   

 

4. d 

   
 

 

 

5. b 

Teremos: 

4NH –
 Geometria Tetraédrica. 

 
 

2H O –  Geometria Angular. 
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2CO –  Geometria Linear. 

3BF –  Geometria Triangular ou Trigonal Plana.   

 

6. a 

O momento dipolar resultante do tetracloreto de silício é nulo, pois a resultante vetorial da soma dos 

vetores momento dipolo elétrico é nula. 

 

Esquematicamente: 

 

 

   

 

7. c 

2C ,  4CC  e 2CO  são moléculas exclusivamente apolares, pois apresentam vetores momento dipolo 

elétricos resultantes nulos. 

 

   
 

8. b 

[A] Incorreta. A molécula 3PC ,  possui geometria piramidal. 

 

  
 

[B] Correta. A molécula do 3PC  é tetraédrica e cada ligação é do tipo covalente polar, devido à diferença 

de eletronegatividade entre esses elementos. 

 

 
 

[C] Incorreta. Os ângulos formandos pelos átomos H N H   são diferentes dos ângulos H N H   do íon 

amônio, devido à diferença em sua geometria molecular. 
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[D] Incorreta. Quanto maior a eletronegatividade entre os átomos, menor é o comprimento de ligação, 

como o Iodo é mais eletronegativo que o Telúrio, sua ligação com o hidrogênio será menor, que do 

telúrio como o hidrogênio. 

 

[E] Incorreta. O composto 2COC ,  possui geometria trigonal plana.   

 

 

Questão Contexto  
 

 Piramidal e polar. 
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Ligações químicas: ligação covalente 
20 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada 

átomo ou os dois elétrons do mesmo átomo. Há formação de moléculas, logo, esta ligação é também 

chamada de molecular. Ele acontece entre ametais ou entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogênios. 

A diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos, geralmente, é menor que 1,7.  

Quando a diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos for igual a zero 

dizemos que a ligação covalente tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for 

diferente de zero ligação covalente é polar. 

Exemplo: 

O2 

Eletronegatividade:  O = 3,5   

: 3,5 - 3,5 = 0  covalente apolar 

 

NH3 

Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 

: 3,0-  

 

OBS: Quando chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que ocorre entre um átomo 

que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétrons para completar sua 

camada eletrônica, tendo assim os dois elétrons do compartilhamento vindo do mesmo átomo. Podemos 

representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 

 

 

PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 

desobedecendo assim à regra do octeto. 
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Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica, pois 

trata-se da ligação entre ametais; portanto, ligação covalente polar. 

 

 

Principais características de compostos moleculares 

 

 

-se nos estados: sólido, líquido ou gasoso. 

 

es, por 

exemplo, em meio aquoso sofrem ionização (formação de íons), tornando a solução condutora de corrente 

elétrica. 

 

menores porque não há a atração elétrica provocada pelos íons). 

 

 

 

encontrados em grande parte dos compostos covalentes). 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Para o processo de purificação da água, são adicionadas substâncias como sulfato de alumínio, 

2 4 3A (SO ) ,  para formação de flocos com a sujeira da água; cloro, 2C ,  para desinfecção; óxido de 

cálcio, CaO,  para ajuste de pH, e flúor, 2F ,  para prevenção de cáries.  

 

O tipo de ligação que une os elementos das substâncias utilizadas no processo de purificação da água 

é   

a) covalente/iônica, iônica, covalente e iônica.    

b) covalente/iônica, covalente, covalente e iônica.    

c) iônica/covalente, covalente, iônica e covalente.    

d) iônica/covalente, iônica, iônica, covalente.    

e) iônica/covalente, iônica, iônica, iônica. 

 

2. Uma das aplicações dos percloratos é o uso em foguetes de propulsão. O combustível sólido é 

preparado segundo a equação química abaixo: 

 

2 3Fe O
4 4(s) (s) 2 3(s) 3(s) 2 (g) (g)3 NH C O 3 A A O A C 6 H O 3 NO      

 

 

O tipo de ligação que une os átomos nos compostos A  e 2 3A O  e 2H O  é, respectivamente:  

a) metálica, covalente e iônica.    

b) iônica, covalente e iônica.    

c) metálica, iônica e covalente.    

d) covalente, iônica e covalente.    

e) covalente, covalente e covalente.    

   

3. O flúor é um elemento de número atômico 9 e possui apenas um isótopo natural, o 
19F.  Sobre esse 

elemento e seus compostos, é correto afirmar que:  

a) o isótopo natural do flúor possui 9 nêutrons.    

b) o íon F
 tem 8 elétrons.    

c) o flúor é um elemento da família dos elementos calcogênios.    

d) no gás flúor, 2F ,  se tem uma ligação covalente polar.    

e) na molécula do ácido fluorídrico, HF,  o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio.    

   

4. O óxido nitroso 2 (g)(N O ),  também conhecido como gás hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado 

em cirurgias. Hoje, também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência 

de motores de combustão interna. Abaixo, está representada uma possibilidade da estrutura de Lewis 

dessa molécula. 

 

 
 

De acordo com a fórmula apresentada, marque a opção que descreve CORRETAMENTE as ligações 

existentes no 2N O.   

a) Uma ligação iônica e duas ligações covalentes simples.    

b) Duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples.    

c) Duas ligações covalentes simples.    

d) Duas ligações iônicas.    

e) Duas ligações covalentes, sendo uma dupla e uma simples.    
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5. Levando em conta as ligações e interações que ocorrem entre átomos e moléculas, dentre as 

substâncias abaixo, a que possui maior ponto de fusão é  

a) 2H O     

b) 2CO     

c) 2CaC     

d) 6 12 6C H O     

e) 12 22 11C H O     

   

6. As ligações químicas existentes na formação das substâncias NaC , HC  e 2C  são, respectivamente,  

a) iônica, covalente polar, covalente apolar.    

b) iônica, covalente apolar e covalente polar.    

c) covalente polar, covalente apolar e iônica.    

d) covalente apolar, covalente polar e iônica.    

e) covalente apolar, covalente polar e covalente polar. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

  

1. Os tipos de ligações químicas dos compostos: NH3; CO2; Fe2O3; Cl2; KI são, respectivamente, 

a)  covalente polar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica.     

b)  covalente apolar, iônica, covalente polar, covalente apolar, iônica. 

c)  covalente apolar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica. 

d)  covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente polar, iônica. 

e)  covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente apolar, covalente polar. 

   

2. Três substâncias desconhecidas foram testadas, no intuito de classificá-las. A tabela abaixo mostra os 

resultados dos testes. 

 
Com base nessa tabela, podem-se classificar X, Y e Z, respectivamente, como 

a)  metal, sólido iônico e sólido molecular. 

b)  sólido iônico, metal e sólido molecular. 

c)  sólido molecular, metal e sólido iônico. 

d)  sólido molecular, sólido iônico e metal. 

e)  metal, sólido molecular e sólido iônico. 

 

3. Ao compararmos algumas propriedades periódicas, podemos afirmar que a opção que apresenta 

apenas substâncias de caráter covalente é: 

a) NaCl, H2O e O2  

b) HCl, KCl e O2 

c) H2O, CO2 e H2  

d) CO2, NaCl e H2 

e) CaCl2, Cl2 e H2O 

4. Apresentam somente ligações covalentes: 

a) NaCl e H2SO4 

b) Mn2O3 e MgH2 

c) HCl e Cl2O3 

d) KNO3 e LiF 

e) LiOH e CsI 
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5. As moléculas de monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono (CO2) possuem diferenças nas 

suas estruturas moleculares. Assinale a alternativa correta e justifique a sua ligação:  

a) CO tem ligações iônicas e CO2 covalentes  

b) CO tem ligações covalentes simples e CO2 tem duas ligações covalentes simples e duas dativas  

c) Ambos possuem duas ligações covalentes simples e uma dativa  

d) CO2 possui quatro ligações covalentes simples  

e) CO é linear e CO2 é triangular 

 

6. Um estudante, analisando as substâncias químicas 1, 2 e 3 observou as seguintes propriedades: 

 

 

Com base nos resultados obtidos, o estudante concluiu que as ligações químicas predominantes nas 

substâncias 1, 2 e 3, são, respectivamente,  

a) iônica, covalente e metálica.  

b) covalente, covalente e iônica.  

c) covalente, metálica e covalente.  

d) covalente, iônica e iônica.  

e) covalente, iônica e covalente 

 

7. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 

 

 

Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que:  

a) x é substância molecular e y é substância iônica.  

b) x é substância iônica e y é substância molecular.  

c) x é substância metálica e y é substância iônica.  

d) x e y são substâncias moleculares.  

e) x e y são substâncias iônicas. 
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8. Os elementos químicos N e Cl podem combinar-se formando a substância: Dados: N (Z = 7); Cl (Z = 17)  

a) NCl e molecular.  

b) NCl2 e iônica.  

c) NCl2 e molecular.  

d) NCl3 e iônica.  

e) NCl3 e molecular 

 

9. te por meio da reação entre o monóxido de 

carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosgênio apresenta:  

a) uma ligação dupla e duas ligações simples.  

b) uma ligação dupla e três ligações simples.  

c) duas ligações duplas e duas ligações simples.  

d) uma ligação tripla e duas ligações simples.  

e) duas ligações duplas e uma ligação simples. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua 

sobrevivência. 

Como acontece? 

A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em 

forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez também é absorvida pela folha, através 

da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. Então a clorofila e a energia solar 

transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais 

existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer; a 

outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes, sob a forma de amido. 

A fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza: a purificação do ar, pois retira o 

gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis, como a gasolina, e ao final, 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/fotossintese.htm 

 

Os compostos envolvidos na reação da fotossíntese realizam, respectivamente, ligações: 

a) covalente, iônica, covalente, iônica, iônica.  

b) covalente, iônica, iônica, iônica, covalente.  

c) iônica, iônica, covalente, iônica, covalente.   

d) covalente, covalente, covalente, iônica, iônica.  

e) covalente, covalente, covalente, covalente, covalente. 

 

 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/fotossintese.htm
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

O composto 2 4 3A (SO ) :  por apresentar um metal em sua estrutura, possui ligações iônicas e covalentes 

(entre o oxigênio e o enxofre); 

Para o composto 2C ,  como se trata de dois ametais, apresenta uma ligação covalente simples; 

Para o óxido de cálcio, CaO,  mesma justificativa do primeiro composto, apresenta um metal em sua 

fórmula, formando, uma ligação iônica. 

Para o flúor 2F ,  mesma justificativa do segundo composto, formando uma ligação covalente.   

 

2. c 

A :  ligação metálica 

 

2 3A O :  ligação iônica 

 

3 2

2 3

A O

A O

 

 

 

2H O :  ligação covalente 

 

   
 

3. e 

[A] Incorreta. 

19
9F :

n 19 9 10 nêutrons  
 

 

[B] Incorreta. 

O íon 
19

9F
 ganhou um elétron, ficando com 10e .  

 

[C] Incorreta. O flúor pertence a família dos halogênios (grupo 17) da Tabela Periódica. 

 

[D] Incorreta. O gás flúor, forma uma ligação covalente apolar, por apresentar 2 elementos iguais. 

 

[E] Correta. Na ligação entre o H F,  o flúor é o elemento mais eletronegativo da ligação, atraindo a 

nuvem eletrônica para perto do seu núcleo.   

 

4. b 

   
 

5. c 

O composto 2CaC ,  é o único que é formado por ligação iônica e os compostos iônicos possuem 

interações mais intensas quando comparadas as covalentes, por ser formadas por íons, sendo assim seus 

pontos de fusão e ebulição são mais intensos.   
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6. a 

NaC :  ligação iônica, entre um metal e um ametal. 

HC :  ligação covalente polar. 

 

 
 

2C :  ligação covalente apolar.   

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

covalente polar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica. 

 

2. b 

X = sólido iônico, Y = metal e Z = sólido molecular 

Composto iônico  PE alto, solúvel em água, não conduz corrente elétrica solido, mas conduz quando 

dissolvido. 

Composto covalente  PE baixo, insolúvel em água, não conduz corrente elétrica solido, e nem  conduz 

quando dissolvido 

 

3. c 

Ligações entre ametais, ametal e H ou H com C 

 

4. c 

Ligações entre ametais, ametal e H ou H com C 

 

5. d 

 

6. e 

1  covalente 

2- iônico 

3 - covalente 

 

7. b 

X = Composto iônico  PE alto, solúvel em água, não conduz corrente elétrica solido, mas conduz 

quando dissolvido. 

Y = Composto covalente  PE baixo, insolúvel em água, não conduz corrente elétrica solido, e nem  

conduz quando dissolvido. 

 

8. e  

N ametal e Cl ametal  Ligação covalente. 

 

9. a 

 

 
 

Questão Contexto  
e 

Somente ametais e H em todas as ligações. 
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Conclusão: funções e estratégias 
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RESUMO   
 

 

O que é a conclusão? 

 

A ideia de que o texto está chegando ao fim parece, de alguma forma, aliviar o aluno. Porém, o 

parágrafo de conclusão é justamente o que precisa de maior atenção, uma vez que fecha a redação e retoma 

todos os argumentos apresentados.  

Se o parágrafo conclusivo termina o texto, é fundamental que ele, assim como a conclusão, retome 

o ponto de vista apresentado. Entretanto, esse não é o único papel aqui. Podemos encontrar dois objetivos 

na conclusão: um de retomar o direcionamento, concluindo o raciocínio, e outro de fechar, de forma 

criativa, o texto. Ao cumprir essas funções, criamos uma relação muito forte com o parágrafo de introdução 

- produzimos um texto que funciona como um circuito. Isso deixa claro o planejamento e roteiro feitos 

anteriormente, qualidade essencial para um 1000. 

 

A retomada do direcionamento 

 

 Se a característica principal de um circuito é voltar ao início, ao ponto inicial, precisamos retomar, 

então, a opinião global do texto. Isso justifica a necessidade de uma função que traga para a conclusão a tese 

apresentada no parágrafo introdutório. Isso também torna o texto mais global, planejado, pensado 

 

 A estratégia é simples: não é interessante copiar literalmente a tese apresentada na introdução. Nesse 

sentido, sugerimos, sempre, a construção de uma paráfrase, ou seja, de um período que diga exatamente a 

mesma coisa que a sua tese disse, mas com outras palavras, em outros termos. Veja os exemplos: 

 

Tema: O valor dos animais de estimação no mundo de hoje. 

 

Direcionamento (Introdução): Nos últimos tempos, porém, a mídia tem veiculado casos extremos de maus-

tratos e até morte de animais, o que nos leva a uma discussão que precisa ser prioridade no coletivo: se esses 

seres são tão importantes, por que não cuidar e respeitar? 

 

Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na 

sociedade de hoje, apesar de grande, não é compartilhado por todas as pessoas.  

 

Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil. 

 

Direcionamento (Introdução): Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a 

educação nessas transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 

Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que, apesar de crucial, o papel 

transformador da educação não tem sido aproveitado no Brasil. 

 

Uso de conectivo conclusivo 

 

 Na construção de um parágrafo conclusivo, é muito importante que você use um conector, algo que, 

de certa forma, por meio de seu valor semântico, mostre que o texto está chegando ao fim. Invista em alguns 

- -  

 Apesar de, normalmente, colocarmos esse conectivo no início da frase, alguns alunos preferem 

deslocá-lo, a fim de ganharem em ritmo textual e domínio da linguagem. Gramaticalmente, não há problema, 
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-se 

 

 

Fechando de forma criativa 

 

 É de se esperar um fechamento no parágrafo de conclusão. Qualquer coisa diferente disso pode ser 

recebida de forma negativa. Entretanto, a previsibilidade desse desfecho é muito comum, o que, de certa 

forma, pode ser evitado com algumas técnicas interessantes. 

 Não há fórmulas que ensinem esse fechamento. Na verdade, espera-se que, por meio de algum 

 

 Dê uma olhada no parágrafo a seguir, sobre os limites da liberdade de expressão. 

 

 Diante de uma sociedade que atira no outro sem pensar nos efeitos desse tiro, é importante planejar 

soluções que busquem não desarmar  o que seria censura, ferindo os direitos de expressão , mas educar, 

de forma que cada palavra seja consciente e busque um debate produtivo. Resta saber se quem ultrapassa 

esses limites ajudará na resolução desse problema. Com esse auxílio, poderemos, finalmente, educar sem 

precisar desarmar e evitar que debates como os de 1989 e 2014 se repitam no Brasil e no mundo. 

 

 É possível perceber que o aluno optou por apresentar uma espécie de reflexão, com soluções para 

o problema apresentado. Houve, ainda, uma retomada da contextualização apresentada - que já vimos em 

outro momento - idade.  

 

Técnicas de fechamento criativo 

 

 Há diferentes formas de se fechar um texto. No parágrafo apresentado anteriormente, por exemplo, 

utilizamos uma técnica de reflexão, aprofundando a discussão e apresentando um problema. Mostramos, 

ainda, soluções para o que foi apresentado - não tão detalhadas, mas importantes na questão discutida. 

Criamos uma ressalva, de forma que as propostas apresentadas dependam de uma ação por parte dos 

criadores do problema - se não houver concordância, não conseguiremos resolver a questão. Por fim, 

criamos um desfecho conectando ideias da introdução e da conclusão, criando o circuito comentado 

anteriormente.  

 Você pode, como ferramenta de fechamento: 

 

• Criar uma reflexão que vá além do que já foi discutido no texto; 

• Criar  

• Criar uma conexão com o parágrafo de introdução, de forma metafórica ou retomando a 

contextualização; 

• ulhando" o seu conteúdo. 

 

Propostas de intervenção 

 

 Essa não é a segunda função de todos os parágrafos de conclusão. Na verdade, a presença das 

propostas na conclusão nem chega a ser obrigatória. Mas a nossa defesa tem fundamentos: em uma prova 

corrigida de forma muito rápida  o caso do ENEM -, é muito importante que todos os pontos analisados 

pelas competências estejam muito evidentes na sua redação. Se a grande maioria dos alunos apresenta 

propostas no último parágrafo, é muito provável que, procurando intervenções, o leitor olhe diretamente 

para a conclusão do seu texto. A ideia, então, é facilitar o trabalho do corretor e apresentá-las logo no lugar 

em que ele procurará. Além disso, se você mostrou problemas  e até causas e consequências  no seu 

desenvolvimento, é muito normal que as propostas venham logo depois deles, né? E o melhor lugar, sem 

dúvidas, é a conclusão. 

 Essas propostas precisam ter duas características muito importantes: em primeiro lugar, é preciso 

que elas sejam aplicáveis ao tema e ao que foi dito no texto. Não faz sentido propor soluções na área da 

educação se o problema não tem relação com algum trabalho feito pelas escolas, né? Além disso, as 

propostas precisam ser detalhadas. A ideia é: além de dizer o que é necessário fazer, é importante mostrar 

quem pode ajudar nisso e, é claro, como isso pode ser feito.  Vamos ver um exemplo? 

 

 Torna-se evidente, portanto, que setor privado e instituições de ensino em nada ajudam na resolução 

do problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, de forma que 

estimulem uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, pode 
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criar campanhas de doação de livros, a fim de incentivar a adoção das leituras habituais sem custo por parte 

das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar seus lançamentos, para que as vendas aumentem e, então, seus 

preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, amor e felicidade na leitura pregados 

pelos dois grandes autores serão, finalmente, características do leitor contemporâneo.  

 

Título 

 

 É normal que um aluno pergunte se o título é obrigatório. Mais normal ainda é o questionamento 

com relação aos pontos descontados pela falta desse título. De certa forma, todas essas dúvidas estão 

equivocadas. O fato é que a colocação do título depende apenas da exigência da Banca - e, se não exigido, 

da vontade do leitor. Em uma prova que não pede a formulação de um título, não colocá-lo não trará 

problemas. 

 

apresentá-la pode ser interessante, se bem pensada e construída. Para isso, é essencial que você conheça 

bem a definição de título e que estruturas evitar. 

 O título funciona como uma síntese sugestiva da redação. Isso significa que, de forma curta, sintética, 

apresenta a mensagem que a redação quer passar. Seu papel é o de interessar o leitor, seduzindo-o.  

 Um bom título comprova um bom planejamento. Dá a impressão de que você pensou bem no que 

estava escrevendo - e organizou bem suas ideias. Trata-se de um tipo de mensagem cifrada, que será 

decifrada, desembrulhada ao longo do texto, daí o valor da circularidade citada no ponto anterior. 

 

Fórmulas desgastadas 

 

 Há alguns modelos que precisam ser evitados. Muitos alunos, em vez de aproveitar o valor do título, 

apresentam ideias óbvias, repetitivas e até genéricas. Veja uma lista do que você precisa evitar: 

 

•  

•  

• Tom publicitário: Brasil, um país de todos. 

• Repetição do tema:  

• Termos genéricos: Violência. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 

 

Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas. Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel 

do Judiciário fiscalizar mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem 

grande relevância online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para 

mostrar a necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos dos animais também podem 

participar com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições. Só assim, vigiando e punindo, o último artigo da Declaração, que fala de observar, respeitar e 

compreender os animais, será respeitado e praticado no nosso meio. 

 

1. Sobre qual tema a conclusão propõe? 

 

2. Que trecho apresenta a retomada da tese do parágrafo? 

 

3. Que trecho mostra as propostas que resolvem esse problema? 

 

Leia a conclusão a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no século 

XXI": 
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Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de lado as 

regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um trabalho de 

fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e julgue cada um. No 

mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções engajadas e divulgar as medidas 

por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar esse comportamento na raiz, 

mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo  ou na rua de Roberto DaMatta -, a moral imperar nas 

atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a separação entre o público e o privado saia da teoria 

e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio social. 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da conclusão? 

 

5. Identifique que agentes de intervenção foram utilizados no parágrafo. 

 

6. Identifique qual operador argumentativo conclusivo foi utilizado na retomada da tese e mostre outro que 

poderia ter sido utilizado. 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 
 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 

 

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos responsáveis 

nessa luta. Em primeiro lugar, o poder público, criador da lei que incentiva o combate à prática, pode 

fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, mais psicólogos para 

os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a fim de facilitar o trabalho do 

governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de ficções, levar a discussão à família, 

mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A escola, então, pode chamar os pais ao debate 

e, com palestras e reuniões em grupo, mostrar o seu papel nessa prevenção. Só assim será possível evitar 

que, no Brasil, 29 anos depois, tenhamos mais figuras como a de Preciosa, que precisava dos sonhos para 

escapar de todo o pesadelo que a sua vida insistia ser. 

 

1. Identifique, no parágrafo, a retomada da tese defendida pelo autor. 

 

2. Sabendo como se constrói uma conclusão, mostre que trecho propõe soluções para o posicionamento 

do autor e que agentes foram utilizados na sua formulação. 

 

3. Que outros agentes poderiam ter sido utilizados nesse mesmo texto? 

 

Analise o parágrafo para resolver as questões 4 a 6: 

 

Portanto, medidas devem ser tomadas a fim de instigar os pequeninos o hábito de ler, visto que a literatura 

é imprescindível na formação infantil. Para tal, as escolas podem promover rodas de leitura, a criação de 

peças teatrais baseadas nas obras lidas e a inserção de bibliotecas nas instituições engajarão os alunos ao 

costume de ler. Ademais, os pais também devem dar o exemplo e acompanhar a desenvoltura dos filhos. 

Ainda que vivamos na Era Digital, é preciso que os responsáveis organizem os períodos que seus filhos 

desfrutam da tecnologia para que haja tempo para a leitura. Em casa, contar histórias e ajudá-los a ler 

aumentará, assim, o vínculo familiar e farão com que a literatura seja algo prazeroso e não taxado como 

obrigatório. 

 

4. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram uma conclusão nota mil. 
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5. Identifique outras duas propostas que poderiam ser utilizadas em um tema sobre "a importância da 

literatura na formação da criança", se a tese mostrasse que, hoje, isso não é valorizado. 

 

6. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito 

valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Aponte uma retomada da tese viável 

para essa ideia. 

 

Leia o parágrafo a seguir: 

 

Fica claro, que agressões à mulher constituem uma grave mazela social, que deve ser combatida. Deve-se 

garantir a aplicação e a fiscalização de leis como a Maria da Penha e a do Feminicídio principalmente contra 

os companheiros. Deve-se, também dar suporte às vítimas, oferecendo atendimento psicológico adequado 

a mulheres violentadas. Por fim, deve-se combater a cultura do assédio, não só com campanhas publicitárias, 

mas também com engajamento ficcional, como o que ocorre nas novelas. Talvez assim consigamos construir 

uma nação com igualdade real entre os gêneros. 

 

7. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 

estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 

modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 

avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 

 

8. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303322-d554868-i127568181-Palacio_do_Planalto-

Brasilia_Federal_District.html 

Muitas vezes, o aluno, ao criar a proposta de intervenção, não explicita o órgão que deve atuar no problema, 

mostrar qual (ou quais) órgão seria adequado pa

composta por televisão, internet, redes sociais, jornal, cinema, revistas e etc.. Já o governo é formado pelo 

poder executivo, legislativo e judiciário, e cada um desses poderes é constituído de determinados 

segmentos. Frequentemente, os alunos não têm conhecimento sobre essas informações, que são 

imprescindíveis para a redação e para o exercício de cidadania. 

Dessa forma, para tirar nota máxima nessa competência, devemos, além de detalhar as ações e seus efeitos, 

nomear os agentes interventores. 

Sua tarefa será pesquisar sobre os três poderes públicos e identificar quem é responsável por cada setor e 

quais são suas responsabilidades. 

i   
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. O parágrafo propõe sobre o valor dos animais de estimação, hoje. 

 

2. O trecho é: "o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas." 

 

3. O trecho é: "Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel do Judiciário fiscalizar 

mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem grande relevância 

online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para mostrar a 

necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos dos animais também podem participar 

com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições". 

 

4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, uma retomada da tese e, logo depois, propostas para 

resolver o problema. 

 

5. Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia e a escola. 

 

6. O operador argumentativo utilizado foi o -

 

 

Exercícios de casa 

 

1. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos 

responsáveis nessa luta. 

 

2. co, criador da lei que incentiva o combate à prática, pode 

fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, mais psicólogos 

para os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a fim de facilitar o 

trabalho do governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de ficções, levar a 

discussão à família, mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A escola, então, pode 

chamar os pais ao debate e, com palestras 

Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia, a família e a escola. 

 

3. As ONGs que levantam a bandeira do bullying poderiam trabalhar essa questão, por exemplo, além das 

empresas, que poderiam criar campanhas, em parceria com a mídia. 

 

4. Além de retomar bem a tese, o parágrafo mostra propostas bem detalhadas e ainda formula um desfecho 

criativo, tornando o texto, de certa maneira, original. 

 

5. O mercado, por exemplo, poderia incentivar a venda de livros infantis promovendo encontros, eventos 

com autógrafos e leitura de trechos pelos autores. As escolas, no mesmo ritmo, poderiam trazer autores 

às salas, com palestras e discussões sobre o tema dos livros. 

 

6. Torna-se evidente, portanto, que a literatura, hoje, é muito valorizada e, para que as suas contribuições 

cresçam, propostas podem ser levantadas em prol da formação infantil. 
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7. Além da ausência de conectivo conclusivo, há propostas pouco detalhadas (sem agentes, por exemplo) 

e problemas de vírgula e repetições. 

 

8. Fica claro, portanto, que agressões à mulher constituem uma grave mazela social, que deve ser 

combatida. Para isso, a policia e o judiciário devem garantir a aplicação e a fiscalização de leis como a 

Maria da Penha e a do Feminicídio - principalmente contra os companheiros. ONGs podem dar suporte 

às vítimas, oferecendo atendimento psicológico adequado a mulheres violentadas. Por fim, a mídia deve 

combater a cultura do assédio, não só com campanhas publicitárias, mas também com engajamento 

ficcional, como o que ocorre nas novelas. Talvez assim consigamos construir uma nação com igualdade 

real entre os gêneros. 

 

Questão Contexto  
 

Sugestão de pesquisa: 

• Quem faz parte do Poder Legislativo? 

• Quem faz parte do Poder Judiciário? 

• Quem faz parte do Poder Executivo? 

• Quais são nossos Ministérios? 

• O que faz um deputado? 

• O que faz um vereador? 

• O que faz um senador? 

• O que faz um prefeito? 

• O que faz um governador?  

• O que faz um presidente da república? 

• STF, STJ, Justiça Federal, Justiça do Trabalho 

 

Algumas ideias para a proposta de intervenção: 

1. Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da saúde, deveria implementar cardápios 

balanceados nas escolas e universidades. 

2. A televisão deveria investir mais em programas informativos sobre saúde e alimentação nos canais 

abertos. 

3. O Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras deveria produzir revistas mensais com informações 

sobre a saúde, importância de atividades físicas e opções de cardápios saudáveis para a população. 

4. As prefeituras com o apoio do Governo Federal, deve ampliar os espaços públicos para a realização de 

atividades físicas. 
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Émile Durkheim: divisão social do 

trabalho 

23 

mar 
 

 

RESUMO   
 

 

Durkheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que ele 

vive (expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e condiciona 

pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores e ideias 

dominantes) e que por isso o interesse do sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. Por essas 

e outras, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador da 

perspectiva comteana. De fato, não obstante criticar vários aspectos secundários do pensamento de Comte 

(em especial, a vagueza de suas ideias, a religião da humanidade e o projeto político positivista), Durkheim 

assumiu como suas as ideias-chaves do seu predecessor: a necessidade de um conhecimento social capaz 

de compreender as características da sociedade moderna, a crença na incapacidade da filosofia de cumprir 

esse papel, o projeto de construção de uma ciência da sociedade independente da filosofia, a ideia de que 

esta ciência deve tomar como modelo as ciências naturais e a tese de que o trabalho do sociólogo deve 

focar-se nos padrões sociais. 

 

Do ponto de vista do método, como vimos, Durkheim considerava que o sociólogo deve, tal como o 

físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que, no caso dele, seriam os fatos sociais. Além disso, 

fortemente influenciado pelas ciências naturais - seu modelo de pensamento -, o sociólogo francês afirmava 

que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, isto 

significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo 

interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas 

em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. 

 

Tal como Comte e todo os demais grandes nomes da sociologia, Émile Durkheim destacou-se pela 

explicação que desenvolveu para o origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu 

predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado 

por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas, Durkheim via na 

passagem das sociedades tradicionais para a Modernidade acima de tudo uma mudança na solidariedade 

social, isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. 

 De acordo com Durkheim, nas sociedades tradicionais, pré-modernas, anteriores ao capitalismo, a 

divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava poucas diferenças 

entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era realizada e 

garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto de ideias e 

valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média ocidental, onde a fé católica era o eixo 

unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os seus 

membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. 

 

Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme acentuação na divisão 

social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a 

sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no 

interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na Modernidade, o que une e congrega a 

sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem 

mais interdependentes no mundo do trabalho. De fato, o aumento da especialização profissional, vigente no 

capitalismo, torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas e, 

portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a 

sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os 

indivíduos vivam coesos nela: o que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim 

chamava de solidariedade orgânica 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir 

a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes 

generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. 

Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de 

uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são 

suscetíveis de nenhum tipo de prova. 
DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na 

a) vinculação com a filosofia como saber unificado. 

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração. 

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. 

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. 

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. 

 

2. A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o 

desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela 

ligada. 

 

Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa 

correta.  

a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna 

obsoleta a presença de instituições.    

b) A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de 

trabalhos diferenciados.    

c) am a solidariedade 

mecânica em detrimento da solidariedade orgânica.    

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de trabalhos 

parcelares e independentes.    

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades 

e das consciências individuais.    

 

3. Leia o texto a seguir. 

Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por 

afeta principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte 

da população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, 

ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. 
(Adaptado de: O medo de não ter o celular à disposição cria nova fobia. Disponível em: <exame.abril.com.br/estilo-de-

vida/comportamento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-celular-a-disposicao-cria-nova-fobia>. Acesso em: 9 abr. 2012.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva 

funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta.  

a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em 

tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social.    

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os 

indivíduos uniformizam seus comportamentos.    

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao 

mesmo tempo desejável sobre os indivíduos.    

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser 

compreendido como fato social.    

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma 

diversidade de grupos sociais.    
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4. Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e 

internacional, diuturna e diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar em uma situação 

de patologia social. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que fato lastimável, é normal, desde 

que não atinja taxas exageradas. É normal, porque existe em todas as sociedades; para o sociólogo, o 

crime seria, inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer apologia do crime, compara-o à dor, que 

não é desejável, mas pertence à fisiologia natural e pode sinalizar a presença de moléstias a serem 

tratadas.  

 

O crime seria, pois, para Durkheim, socialmente funcional, porque   

a) exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e possível 

advento de uma nova moral.     

b) é fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica, que se estabelece nas sociedades 

complexas.     

c) legítima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas sociedades 

baseadas no sistema capitalista.     

d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, nas quais as pessoas em situação de risco 

buscam proteção.     

 

5. Durkheim caracteriza o suicídio  até então considerado objeto de estudo da epidemiologia, da 

psicologia e da psiquiatria  como fato social e, por isso, dotado das características da coercitividade, 

da exterioridade, da generalidade. É tomado, pois, como objeto de estudo sociológico, em virtude do 

fato de   

a) variar na razão inversa ao grau de integração dos grupos sociais de que faz parte o indivíduo, ou 

seja, quanto maior o grau de integração ao grupo social, mais elevada é a taxa de mortalidade-

suicídio da sociedade.     

b) ser possível observar uma certa predisposição social para fornecer determinado número de 

suicidas, ou seja, uma tendência constante, marcada pela permanência, a despeito de variações 

circunstanciais.     

c) configurar-se como uma morte que resulta direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente de um ato executado pela própria vítima.     

d) depender, exclusivamente, do temperamento do suicida, de seu caráter, de seu histórico familiar, 

de sua biografia, uma vez que não deixa de ser um ato do próprio indivíduo. 

 

6. 
sociedades que desenvolveram muito a divisão do trabalho predomina uma dinâmica dupla. Ao mesmo 

tempo em que ocorre uma diferenciação profissional, cria-se uma interdependência funcional entre 

 
(MACHADO, I. J. de R. et al. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2013, p. 122). 

 

Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre as perspectivas teórica e metodológica em 

Durkheim, assinale o que for correto. 

(01) A teoria de Durkheim destaca a regularidade e a funcionalidade dos fatos sociais.    

(02) Émile Durkheim estudou profundamente o suicídio e associou suas taxas de ocorrência aos graus 

de solidariedade social de diferentes grupos.    

(04) As relações entre classes sociais e processos de dominação na sociedade industrial são temas 

centrais na sociologia de Durkheim.    

(08) O método sociológico proposto por Durkheim pode ser aplicado ao estudo dos mais diversos 

fenômenos coletivos, tais como a moda, a religião e a educação.    

(16) O desenvolvimento de uma consciência individual e o problema da tomada de decisão subjetiva 

orientada por finalidades afetivas ou racionais são elementos que integram as teses sociológicas 

da análise de Durkheim.    

Soma: (  ) 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. A Sociologia, tradicionalmente, é a ciência que estuda a sociedade. Expressão abstrata, visto que não 

há uma definição precisa. Mas, a literatura indica que toda sociedade deriva de grupos sociais, 

1) existem relações específicas entre 

indivíduos que o compreendem e (2) cada indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus 

 
OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom (editores). Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1996. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2008. 

 

Um exemplo de grupo social é (são) 

a) multidão em um domingo na praia.    

b) pessoas em uma fila de cinema.    

c) alunos em uma sala de aula.    

d) jovens em festival de música.    

e) indivíduos lendo jornal.    

 

2. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método Sociológico, 

ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está 

a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 

obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no 

interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e sistemática 

da sociedade civil. 

 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres 

humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções dos 

indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 

apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 

conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 

como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 

natural, mas através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 

objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu 

estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante e 

evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições.     

 

3. A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile 

Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era 

fazer da Sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela 

sociedade moderna. 

Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor 

como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado 

a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    

d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

   

4. Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração durante 

uma entrevista que resumia, em parte, o 
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O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, 

que enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de governo contradiz os 

fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a sociedade poderia ser identificada 

a) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de 

solidariedade voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis.    

 

5. Solidariedade orgânica solidariedade mecânica

Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de sociedade. De acordo 

com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade 

orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica 

do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode 

corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 

'anomia'. 

De acordo com os po indica 

a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.    

b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar 

como líderes dos grupos dos quais fazem parte.    

c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha 

as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o 

justo do injusto.    

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de 

shopping centers nas cidades.    

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em 

manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    

  

6. Coube a Émile Durkheim (1858-1917) a institucionalização da Sociologia como disciplina acadêmica. 

Para o sociólogo clássico francês, a sociedade moderna implica uma diferenciação substancial de 

funções e ocupações profissionais. Sobre as análises desse autor, é CORRETO afirmar: 

a) O problema social é estritamente econômico e depende de vontades individuais.    

b) O desenvolvimento da sociedade moderna deve passar por um processo de ruptura social e 

permanente anomia.    

c) A questão social é também um problema de moralização e organização consciente da vida 

econômica.    

d) Para Durkheim, na sociedade moderna não há possibilidades de desenvolvimento das 

coletividades, por necessitar de novos pactos políticos dos governantes.    

   

7. Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das Ciências Sociais e entre as suas diversas obras 

este último estudo, é correto afirmar que 

a) a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da produtividade 

econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de 

solidariedade. 

b) a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu uma 

robotização dos comportamentos humanos. 

c) a solidariedade orgânica refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades mais 

tradicionais. O nome remete ao entendimento da harmonia existentes nas comunidades de menor 

taxa demográfica. 

d) indiferente dos tipos de solidariedade predominantes, o crime necessita ser punido por 

representar uma ofensa às liberdades e à consciência individual existente em cada ser humano. 

e) a consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas estabelecidas 

pelos indivíduos na contemporaneidade, não tendo nenhuma relação com tradições e valores 

morais comuns. 
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8. Leia o texto a seguir. 

ssoais e 

psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por tratamento de imagem e achar que 

correspondem à realidade cria problema de autoimagem, o que leva muitas mulheres às mesas de 

cirurgia. Na geração das minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. 

Elas têm medo de comida e do que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é a nova norma, mas 

 
 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd1508201001.htm>. Acesso em: 15 out. 2010). 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Émile Durkheim, é correto afirmar: 

a) O conflito geracional produz anomia social, dada a incapacidade de os mais velhos 

compreenderem as aspirações dos mais novos. 

b) Os padrões do que se considera saudável e belo são exemplos de fato social e, portanto, são 

suscetíveis de exercer coerção sobre o indivíduo. 

c) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social por criarem parâmetros e regras que 

institucionalizam o agir dos indivíduos. 

d) A consciência coletiva é mais forte entre os jovens, voltados que estão a princípios menos 

individualistas e egoístas. 

e) A base para a formação de princípios morais e de solidez das instituições são os desejos individuais, 

visto estes traduzirem o que é melhor para a sociedade. 

 

9. Escrevendo num contexto de vigência do Estado liberal-democrático, Émile Durkheim (1858-1917) foi 

o autor, entre os clássicos da Sociologia, que mais refletiu sobre a estreita relação entre educação e 

cidadania. Ao mesmo tempo em que sintetiza sua análise, desenvolve um conjunto de ideias que 

influenciarão o desenvolvimento da teoria sociológica aplicada no contexto educacional.  

Considerando as reflexões do autor sobre esse tema, é incorreta a afirmativa: 

a) O caráter classista da estrutura educacional demonstra que ocorre uma seleção natural dos 

indivíduos que alcançarão níveis mais elevados no sistema educacional e no processo produtivo, 

graças aos currículos, aos exames e às formas de acesso socialmente desiguais. 

b) O Estado não pode negligenciar-se ou desinteressar-se do processo educativo, pois cabe a ele 

manter e tornar os indivíduos conscientes de uma série de ideias e sentimentos necessários à 

organização social.  

c) A sociedade deve lembrar aos professores quais são as ideias e sentimentos que deverão estar 

presentes na ação educativa, sendo materializados nos currículos, programas e estruturas 

escolares. 

d) A ação educativa deve ser exercida em sentido social, essencial na formação do cidadão, moldado 

nos padrões e valores preconizados no interesse coletivo em detrimento dos interesses e egoísmos 

estritamente particulares. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

maternidade. É como se ela rejeitasse a própria natureza, seu grande e único objetivo na vida. Como alguém 

seria capaz de tamanha crueldade? Por sorte, caminhamos para uma sociedade com mais abertura e 

alternativas para as mulheres, ainda bem. Isso quer dizer que nem todas serão mães, simplesmente. Essas 

pessoas se realizarão de outras formas, igualmente recompensadoras. Liberdade é uma coisa muito linda, 

né? 
Por enquanto, porém, elas ainda escutam uns absurdos por aí. O estereótipo da mãe que não tem filhos é 

tão prejudicial quanto o da mãe perfeita, que abre mão da própria vida para cuidar dos filhos. Isso não faz 

 
http://virgula.uol.com.br/comportamento/odeiam-criancas-5-mentiras-sobre-mulheres-que-nao-querem-

ter-filhos/#img=1&galleryId=1120107 
De acordo com seus conhecimento sobre Durkheim, diga como a reportagem acima pode ser relacionada 

ao fato social. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d 

Durkheim, assim como os demais sociólogos de sua época, buscava fazer da sociologia uma disciplina 

científica, visto que seria através desta análise que o homem compreenderia melhor a sociedades e os 

impactos por ela sofridos. Esse pensamento foi inspirado na visão positivista de Auguste Comte em fazer 

da disciplina uma ciência. 

 

2. b 

Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é garantida pelo tipo de solidariedade nela existente: a 

solidariedade orgânica. Nela. há uma complexa divisão do trabalho, que garante que cada indivíduo 

ocupe um local importante na vida social. 

 

3. d 

O texto mostra o caráter coercitivo do uso de equipamentos tecnológicos para a comunicação social. 

Esse tipo de interação é geral e externa ao indivíduo, por isso é um fato social. 

 

4. a 

Para Durkheim, o crime pode ser compreendido de forma sociológica como um fato social. Além de 

trazer mudanças sociais, a sua existência ajuda a remodelar o ordenamento jurídico da sociedade e 

esclarecer normas sociais. 

 

5.  

O suicídio é um fato social porque se apresenta como tal, existindo em diversas sociedades de 

forma  mais ou menos constante. 

 

6. 01+02+08=11 

A relação de dominação entre as classes sociais é tema da sociologia marxista. Já o estudo da finalidade 

da ação  individual foi feito por max Weber. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Os alunos em uma sala de aula tem uma ordem e um objetivo comum. Cada um conhece seus direitos e 

limites. As outras alternativas apresentam aglomerados de indivíduos sem ligações entre si. 
 

2. c 

É famosa a frase de Durkheim de que " os fatos sociais devem ser tratados como coisas" nessas 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 
 

3. c 

A anomia corresponde a um estado de desajuste social, em que os indivíduos perdem os laços de coesão 

social. Em outras palavras, pode-se dizer muito bem que nessa situação não há instituições que exerçam 

um poder moral efetivo sobre eles. 
 

4. d 

Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços de solidariedade a partir da consciência coletiva 

que possuem em comum uns com os outros. longe de ser uma mera soa de formas de pensamento, essa 
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consciência coletiva possui características próprias, sendo, por isso, compreensível somente pela esfera 

social. 
 

5. c 

A anomia corresponde a um desajuste dos indivíduos em relação à sociedade, não mais compartilhando 

formas de pensar, agir, sentir que seriam próprias. Ainda que o consumismo exacerbado pudesse ser 

considerado anômico, a alternativa "D" não faz uma definição de anomia e, por isso, está incorreta. 
 

6. c 

A alternativa "c" é a única possível. O bom funcionamento da sociedade depende de sua coesão, que 

corresponde à adesão social a certos comportamentos morais e formas de pensar, agir e sentir. Sendo 

assim tudo que produz desordem é considerado algo prejudicial. à sociedade, inclusive o capitalismo 

selvagem. 
 

7. a 

A divisão do trabalho é importante por favorecer a coesão social e a solidariedade. Em sociedades 

tradicionais, a solidariedade é o tipo mecânico, enquanto em sociedades modernas o que existe é a 

solidariedade do tipo orgânico. 
 

8. b 

Os padrões existem e são coercitivos, porque essas ideias, segundo Durkheim, que são normas e regras, 

devem ser seguidas pelos membros da sociedade. Se isso não acontece, se alguém desobedece a elas, 

é punido, de certa maneira, pelo restante do grupo. 
 

9. a 

Na sociologia Durkheimiana não existe referência a uma estrutura educacional classista. Ainda que dê 

grande peso à divisão social do trabalho. 
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